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Inledning  
Ingången till sagogrottan fanns (precis som idag) i en bokhylla. För att komma in behövdes 
magiska fingrar, och som alla vet är det bara barn som har det. Traditionen att knacka tre 
gånger för att ta sig till sagovärlden används fortfarande, även om både bokhylla och grotta är 
nya (Falk och Möller 2009, s. 6).  

Ett tillsynes oskyldigt citat om barns magiska fingrar hämtat från metodhandbo-
ken Magiska fingrar: sagostunder för dagens barn är utgångspunkten i min upp-
sats där brännpunkten ligger på att synliggöra föreställningar om barn och barn-
dom på folkbibliotekets sagostund.  

Frågan om vad som ryms i begreppet barndom utgör en av grundstenarna 
inom barndomssociologin, och har formulerats genom Allison James och Alan 
Prouts reflektion, ”What is a child?” (James och Prout 1997, s. 1) 

Mitt intresse för att belysa barn i anslutning till sagostunden kom sig av att jag 
läste ”Projekt Sagostunden – en förstudie” av Åse Hedemark och fann flera mot-
stridiga citat som indikerar att det råder ambivalens både i barnsyn och barnlittera-
tur på sagostunden. Ett exempel på det är bibliotekschefen som på frågan om vad 
en sagostund är svarar: 

Det kan ju vara oerhört mycket, men om man bara säger sagostund till mig, då är min spon-
tana reaktion att det är något rätt traditionellt, som vi alltid har gjort. Det sitter en biblioteka-
rie i ett sagorum med en massa barn omkring sig... eller en massa barn, det behöver inte vara 
en massa, det kan vara två... och läser en saga ur en bok, och så är det bra med det. (Borrman 
& Hedemark 2013, s. 17).  
 

Eller bibliotekarien som på samma fråga säger:  

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 poj-
karna i första hand eftersom flickorna brukar vara enklare. Vad jag låter fördomsfull. (Borr-
man och Hedemark 2013, s. 16) 

Eller ”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.” (Borrman & Hedemark 2013, s. 10). I den första utsagan 
kopplas sagostund och bokläsning till en traditionell kontext. I den andra är ur-
valsprocessen länkad till ett genusbegrepp genom kategorin "pojkar". I det tredje 
citatet förekommer begreppet ”berättarmagi” som hör samman med en exotifierad 
bild av barn, sagostund och litteratur. 
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Min uppsats tar sin utgångspunkt i dessa motstridiga föreställningar där mar-
körer såsom barn, berättande, läsning och magi vävs samman. Tillsammans för-
stärker och skapar de föreställningar om vad det innebär att vara barn – på sago-
stunden, på folkbiblioteket och i förlängningen i samhället.  

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen tar spjärn i begreppet synliggörande, inte bara genom att beskriva före-
ställningar om vad som händer på sagostunder, utan också vad föreställningarna 
kring barn- och barndom kan innebära för utveckling av sagostunden och i för-
längningen av det moderna barnbiblioteket. Följande problemformuleringar är 
bärande i arbetet:  

1. Vilka föreställningar kring barn- och barndom kommer till uttryck i metod-
handboken Magiska fingrar – Sagostunder för dagens barn?  

2. Vilka föreställningar kring litteratururval kommer till uttryck i metodhandbo-
ken? 

3. Vilka föreställningar av barn– och barndom kommer till uttryck i bilderböcker-
na som den förmedlar? 

4. Vad kan synliggjorda föreställningar kring barn– och barndom innebära för 
utveckling av sagostunden och i förlängningen barnbibliotekets verksamhet?  

 
Materialet som ligger till grund för uppsatsen är dels metodhandboken Magiska 
fingrar: sagostunder för dagens barn som syftar till att utveckla och modernisera 
sagostunder på bibliotek och förskolor och dels sju av de bilderböcker som re-
kommenderas i metodhandboken.  

  
Disposition 
Uppsatsen disponeras på följande sätt. Först kommer ett kapitel om tidigare forsk-
ning som har bäring på sagostunden, framförallt om sagostund och barnbibliotek, 
läsfrämjande forskning och forskning om barnlitteratur och makt.  

Det följs av ett kapitel om teori och metod. Här presenteras uppsatsens teore-
tiska ramar, som är barndomssociologi och teorier om diskurser och makt. Dessa 
används för att analysera metodhandboken. Vid analys av bilderböckerna använ-
der jag framförallt narratologiska och semiotiska teorier. I nästa steg analyserar 
jag metodhandboken utifrån två frågeställningar:  

Vilka föreställningar kring barn – och barndom kommer till uttryck i Magiska 
fingrar: Sagostunder för dagens barn. Vilka föreställningar av litteratur kommer 
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till uttryck i boken? Bilderböckerna analyseras utifrån: Vilka föreställningar kring 
barn- och barndom kommer till uttryck och förmedlas i bilderböckerna? 

I slutdiskussionen väver jag samman analyserna av metodhandboken och bil-
derböckerna och resonerar kring vad synliggjorda föreställningar kring barn- och 
barndom kan innebära för utvecklingen av sagostunden och det framtida barnbib-
lioteket. 

 
 



 8 

Tidigare forskning 
Undersökningens tvärvetenskapliga ansats utgår från forskningsrön inom flera 
forskningsfält, såsom biblioteks- och informationsvetenskap, läsforskning samt 
den litteraturvetenskapliga disciplinen. Gemensamt för forskningen som jag lyfter 
fram från dessa forskningsfält är en strävan efter att se barnet och ifrågasätta de 
fasta strukturer som omger dem.  

Kapitlet om tidigare forskning inleds med en kort bakgrund om barnbibliotek 
och sagostund. 

Bakgrund om barnbibliotek och sagostund  
För att öka förståelsen för sagostunden som verksamhet anser jag att två aspekter 
är särskilt relevanta att belysa. Den ena är att placera in sagostunden i en kontext. 
Den andra är att resonera kring skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek, 
något som är relevant för förståelse av sagostunden som en läsfrämjande verk-
samhet. 

Sagostunden utgör en av de äldsta verksamheterna på bibliotekets barnavdel-
ningar och den tillhör basverksamheten (Hedemark och Borrman 2013, s. 1 ). Ak-
tiviteter såsom läsning, berättande, rim, ramsor och sånger är och har varit cen-
trala inom sagostunden (Hedemark och Borrman 2013, s. 7).  

På det traditionella barnbiblioteket belyser Beth Juncker hur boken hade en 
självklar plats och läsning sammankopplades med begrepp såsom upplevelse, 
upplysning och kunskap. Juncker menar även att det traditionella barnbiblioteket 
vilade på en föreställning om att boken skapade goda medborgare med sunda in-
tressen (Juncker 2010, s. 241).  

Juncker resonerar kring skillnaden mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken 
och menar att ”ställt på sin spets är barnbiblioteken barnens, skolbiblioteken sko-
lans” (Juncker 2010, s. 243). I citatet sätter Juncker fingret på en viktig skillnad 
mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, nämligen den mellan kultursektorns 
respektive utbildningssektorns kulturbegrepp. Det får betydelse för hur biblio-
teken ska profilera sin verksamhet eftersom kultursektorn omfattas av en estetisk 
filosofi och kulturteori medan utbildningssektorn omfattas av pedagogisk filosofi 
och didaktiska begreppsapparater (Juncker 2010, s. 243). Men det får även konse-
kvenser för hur man uppfattar barnet på biblioteket, exempelvis i relation till 
boken och andra medier. 
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Eftersom sagostunden är en av basverksamheterna kan man fråga sig vilken 
form den har tagit idag och hur den är anpassad efter det nutida barnet som omges 
av flera olika textvärldar. 

Den osynliggjorda forskningen: Barnbibliotek och sagostund 
Kännetecknande för forskning om barnbibliotek och sagostund är att den varit 
begränsad och osynliggjord. Det lyfts fram både på nationell och internationell 
nivå av forskare såsom Åse Hedemark, Kerstin Rydsjö, Anna-Karin Elf, Pamela 
McKenzie och Rosamund K. Stooke (Rydsjö och Elf 2007, s. 11; Hedemark och 
Borrman 2013, s. 1; McKenzie & Stooke 2007, s.1). 

Rydsjö och Elf fördjupar denna bild i Studier av barn- och ungdomsbibliotek 
från 2007 genom att konstatera att det saknas forskning om barnbibliotek utifrån 
ett modernt teoretiskt perspektiv och studier som definierar barnbiblioteket i relat-
ion till andra forskningsfält (Rydsjö och Elf 2007, s. 179-180). I studien dras slut-
satsen att framtidsinriktade barnbiblioteksprojekt ofta är teoretiskt grundade och 
utgår från hur teorierna kan användas i praktiken. Rydsjö och Elf hänvisar även 
till Dorthe Skot-Hansen som menar att en förutsättning för ett kvalificerat barn-
kulturarbete är att barnkulturen förankras inom kulturpolitiken, snarare än i ut-
bildnings- eller socialpolitiken (Rydsjö och Elf 2007, s. 179-180). Rydsjö och Elfs 
iakttagelser stärker min idé om att analysera mitt material - metodhandboken och 
bilderböckerna – utifrån olika teoretiska perspektiv. Det sammanför flera forsk-
ningsfält: biblioteks- och informationsvetenskap och litteraturvetenskapliga teo-
rier om bilderböcker. 

Forskning om barnbibliotek och sagostunden visar även på behov av att lyfta 
fram och se barnet inom forskningen (Hedemark och Borrman 2013, s.4; McKen-
zie & Stooke 2007, s.1). Forskning utifrån barnets perspektiv ligger till grund för 
antologin Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. 
Här menar exempelvis Barbro Johansson i ”Barnbibliotekaries och forskares 
barnperspektiv” att det finns en risk med att utgå från barnets perspektiv, eftersom 
det kan förstärka en redan markerad grupp. Hon hävdar att det yttersta målet med 
att inta barnets perspektiv borde vara att tömma begreppet barn på mening och 
fokusera på respekt för varje individs rättigheter (Johansson 2010, s .46).  

Även i rapporten Projekt Sagostunden - en förstudie av Åse Hedemark och 
Pia Borrman (2013) är barnets perspektiv närvarande. Rapporten bygger på kvali-
tativa fokusgruppintervjuer med bibliotekarier och bibliotekschefer. Syftet är att 
öka medvetenheten på biblioteken om varför man har sagostunder genom att fo-
kusera på kategorier såsom genus, litteracitet, kultursyn och barnsyn (Hedemark 
och Borrman 2013, s. 1). I synen på barnen framkommer ett becoming-perspektiv, 
där barnen ses som ännu inte färdiga människor till skillnad från human beings-
perspektiv, där barnen ses som kompetenta subjekt (Hedemark och Borrman 
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2013, s.4). Det senare förhållningssättet på barn är bärande i mitt arbete och be-
handlas utförligare i avsnittet om teoretiska perspektiv och metod. 

Projekt Sagostunden - en förstudie har likt annan forskning visat på behovet 
av att utvärdera sagostundens syfte, utformning och innehåll både inom den egna 
verksamheten och det omgivande samhället (Hedemark och Borrman 2013, s.26; 
Brodin 2005, s. 17). Hedemark och Borrman beskriver sagostunder på ett mång-
skiftande sätt genom att införa begrepp som språkutveckling och lässtimulans som 
ger positiva associationer, men även med otydliga eller mångtydiga ord som lek, 
magi, föreställning och humor (Hedemark och Borrman 2013, s.14; Brodin 2005, 
s. 17). 

Forskning i anslutning till sagostunden inbegriper också biblioteksrummets 
betydelse för barn (Hedemark och Borrman 2015, s. 21; McKenzie och Stooke 
2007, s.1). 

I rapporten Leonards plåster beskrivs hur bibliotekarier kopplar samman sa-
gostunden med biblioteksrummet. Här får sagostunden ett instrumentellt syfte, där 
den blir ett medel för att locka fler besökare till biblioteket (Hedemark och Borr-
man 2015, s. 21).  

Internationell forskning om sagostunden är begränsad men exempelvis McK-
enzie & Stooke belyser i sin forskning ritualer kopplade till biblioteksrummet. De 
genomförde deltagande observationer av små barn (0-2 år) under sagostunder i 
biblioteksmiljö och valde sedan identifiera sagostunden som rituella händelser. De 
menar att sagostunden är en komplex och kommunikativ plats, där osynligt arbete 
tar form (McKenzie & Stooke 2007, s.1).  

I anslutning till sagostunden så vill jag nämna forskning som knyter an till 
denna ur ett läsfrämjande perspektiv. Dit hör Hedemark som i Leonards plåster 
visar hur retoriska frågor i anslutning till litteraturen är dominerande under sago-
stunden. Det innebär frågor som är kopplade till sagan och rymmer frågor om 
sagan (Hedemark och Borrman 2015, s.55). Även Mats Dolatkhah resonerar kring 
betydelsen av att utveckla läsfrämjande verksamheter i ”Barnbibliotek och läsan-
dets fyra ”M”, där han menar att en förutsättning för utveckling av barnverksam-
heten är att undersöka bibliotekens rådande synsätt på barns läsning. Det behand-
las också i denna uppsats genom analys av litteratur som används på sagostunden 
och synsätt på litteraturen som framkommer i metodhandboken (Dolatkhah 2010, 
s. 103). 

I Leonards plåster hänvisar Hedemark även till Caroline Liberg som utgår 
från kontextualiserad och dekontextualiserad läsning. Liberg anser att olika för-
mågor övas beroende på vilka frågor man ställer om en text. Kontextualiserad 
läsning innebär att man ställer retoriska frågor kring en dikt, vilket kan utveckla 
barns ordförråd och berättarstrukturer och bidra till litteracitetsutveckling. Hede-
mark drar slutsatsen att under sagostunden så är det den kontextualiserade läs-
ningen, det vill säga den fonologiska kunskapen, som övas mest. Dekontextuali-
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serad läsning innebär att man skapar en djupare förståelse för det som berättas. 
Att utveckla meningsskapande i relation till en text eller bild innebär att barnet i 
dialog med vuxna gör kopplingar till det som berättas och det som finns omkring 
barnet. Sådana samtal handlar om att barnet ska frigöra sig från texten och sätta 
det i relation till sina egna erfarenheter och det som ligger längre bort än nuet, 
såväl i tid som plats. Hedemarks slutsats är att genom att föra relevanta samtal om 
berättelser eller bilder utvecklar barnen textrörlighet och får utöva dekontextuali-
serad läsning (Hedemark och Borrman 2015, s.55-57). Hon menar att det är kon-
textualiserad läsning som är vanligast i sagostunderna och menar att dekontextua-
liserad läsning inte får lika stort utrymme (Hedemark och Borrman 2015, s. 60).  

Hedemark beskriver vidare hur både rekvisitan och bilderna har som funktion 
att bära upp och tydliggöra innehållet i den berättade sagan (Hedemark och Borr-
man 2015, s. 60). Om ambitionen med sagostunden är att utgå från barnens per-
spektiv är det rimligt att barns stora intresse för rekvisita får utökat utrymme (He-
demark och Borrman 2015, s. 81). Det kan i sin tur stå i motsats till bibliotekari-
ens mål med sagostunden: att få berätta klart sagan (Hedemark och Borrman 
2015, s. 86).  

Även Margareta Svensson har i magisteruppsatsen Sagostunder på folkbiblio-
teket gjort intressanta vinklingar av litteratururvalet på sagostunden, såsom att det 
utgår från den vuxnes behov och att bibliotekarierna inte kan motivera sina littera-
tururval.  

Ytterligare en viktig studie är masteruppsatsen In i sagans land: Aktionsforsk-
ning i bibliotekspraktiken av Christina Johnson (2014). Hennes syfte är att ut-
veckla sagostunden. Johnson intresserar sig för barns kommunikation och inter-
aktion både med varandra, med bibliotekarien och med artefakter under sagostun-
den (Johnson 2014, s. 6). Trots att hon använder sig av normkritiskt material - 
henboken Kivi och monsterhund - för att undvika traditionella värderingar, så vi-
sar det sig att den bär på manligt kodade komponenter (Johnson 2014, s. 58). 
Johnsons uppsats visar prov på litteraturens komplexitet och de osynliga makt-
strukturer som kan förmedlas genom barnlitteraturen. 

Det komplexa läsbegreppet: Barn och läsfrämjande forskning  
Den tvärvetenskapliga ansatsen i uppsatsen har även bäring på den läsfrämjande 
forskningen, både genom sagostunden som en läsfrämjande verksamhet, i diskuss-
ionen av boken som medium och i litteraturvalen. Karaktäriserande för den läs-
främjande forskningen är en strävan efter att synliggöra vad läsning egentligen 
innebär och hur olika medier kan påverka barns läspraktiker. 

Läsbegreppet som oproblematiserat har uppmärksammats av flera forskare 
(Sandin 2011, s. 11-12; Kåreland 2013, s. 10; Persson 2007, s. 6 ). 

Amira Sofie Sandin har i Barnbibliotek och lässtimulans, delaktighet, förhåll-
ningssätt, samarbete analyserat 93 lässtimulerande projekt. Sandin använder ter-
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men lässtimulerande istället för läsfrämjande, då hon anser att det första begreppet 
har en missionerande ton (Sandin 2011, s. 11-12). Av Sandins undersökning 
framgår att kunskaper och kompetenser som studenter tillgodogör sig på utbild-
ningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap inte helt täcker de kunskap-
er som behövs i arbetet på barnbiblioteken (Sandin 2011, s. 17). Hon belyser läs-
begreppets komplexitet, relaterat till vad som ska läsas, vilka medieval som görs 
och vilka handlingar som kan förknippas med läsning. Det knyter an till min upp-
sats både genom min strävan att undersöka litteraturen som används men även 
genom att undersöka hur den förmedlas till barnen i metodhandboken (Sandin 
2011, s. 22).  

Både Sandin och Magnus Persson noterar att läsning ofta framställs på ett 
oproblematiskt sätt i läsfrämjande rapporter (Sandin 2011, s. 78; Persson 2007, s. 
6; Lilja Waltå 2011, s. 134-138). Persson uppmärksammar att de flesta läsfräm-
jande projekt utgår från skönlitteratur, där läsning ska stimuleras på ett lustfyllt 
sätt genom att läsa tryckta böcker (framför andra medier). I flera rapporter an-
vänds det vidgade textbegreppet, men koppling till ny teknik är mindre vanligt 
(Sandin 2011, s. 78). 

Persson menar att man i läsfrämjande kampanjer inte vågar erkänna att littera-
turens ställning inte är självklar. Den bottnar historiskt i en idé från slutet av 
1800-talet om ”ett folk, ett språk, en litteratur” och i skolan skulle man läsa den 
främsta svenska litteraturen. Här var intentionen att skapa goda svenska medbor-
gare, som genomsyras av fosterlandskärlek (Persson 2007, s. 7). Likt Sandin me-
nar Persson att den svenska kanondebatten i dagens samhälle fokuserar mycket på 
vad som ska läsas och mindre på hur och varför (Persson 2007, s. 12; Sandin 
2011, s. 78 ). Persson förespråkar ett vidgat textbegrepp, där nya och gamla me-
dier kan mötas (Persson 2007, s. 12). Jag anser att den oproblematiserade syn på 
läsning som Sandin och Persson resonerar kring är relevant att koppla till min 
uppsats, särskilt som metodhandboken lyfter fram sagostunden som en läsfräm-
jande verksamhet. Diskussionen om den oproblematiserade läsningen hör också 
ihop med vilken syn på barndom som framkommer i böckerna. 

Katrin Lilja Waltå granskar läroböcker i svenska för yrkesförberedande pro-
gram för att utröna vilka förutsättningar för meningsskapande som erbjuds studen-
ter (Lilja Waltå 2011, s. 14). Hon undersöker bland annat de texter som presente-
ras i böckerna och vilka urvalsprinciper som styr (Lilja Waltå 2011, s. 17). Resul-
tatet visar på en sluten syn på kunskap, där kunskapen ses som något i förväg be-
stämt (Lilja Waltå 2011, s. 134). Läroböckerna är ofta konstruerade så att läsaren 
ska känna igen sig, men Lilja Waltå menar att läsning måste leda till mer än igen-
känning. Läroböckerna förmedlar också en etnocentrisk syn (Lilja Waltå 2011, s. 
134-138).  

Inom den läsfrämjande forskningen för även forskare såsom Sandin och Ulla 
Carlsson intressanta resonemang kring synen på barnet och barndomen som jag 
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kommer att resonera kring i min uppsats. Sandin belyser exempelvis hur läsfräm-
jande rapporter har fokus på det lärande barnet. När biblioteken försöker locka 
skolan att stimulera barns läsning ses barn ur ett becoming-perspektiv (Sandin 
2011, s. 239). Här finner Sandin ett tomrum och hon saknar projekt som lyfter 
fram och diskuterar barns delaktighet i projekt (Sandin 2011, s. 241).  

Sandin hänvisar till Anna Lundh som i flera studier angående yngre barns in-
formationssökning funnit att det förekommer ett synsätt där barn först ska lära sig 
traditionella texter innan de anses mogna att arbeta med digitala medier (Sandin 
2011, s. 243).  

Antologin Barn och unga i den digitala mediekulturen av Ulla Carlsson är in-
tressant för min uppsats. Antologin behandlar begrepp såsom Media Literacy vil-
ket bland annat handlar om tillgång till medier, hur de fungerar, hur medier med 
olika format kan användas för kreativa uttryck (Carlsson 2010, s. 15). Antologin 
sätter fingret på att forskningen är bristfällig och att den digitala mediekulturen är 
omringad av en oro från vuxenvärlden. Det är intressant att sätta i relation till 
Perssons tes om att litteratur sammankopplas med något naturligt gott (Carlsson 
2010, s. 13; Persson 2007, s. 7). Det förstärks även i artikeln ”Yngre skolbarns 
informationssökning och pedagogers föreställningar om den goda barndomen” 
som belyser hur IKT-redskap (informations- och kommunikationsteknik) och 
andra nya medier beskrivs som hotfulla. Att nya medier ses som problematiska 
kan relateras till pedagogernas föreställning om den goda barndomen (Davidsson, 
Lundh, Limberg 2009, s. 75).  

Både Sandin och Lena Kåreland skriver om den tryckta boken i relation till 
det vidgade textbegreppet (Sandin 2011, s. 243; Kåreland 2013, s. 10). Sandin 
anser att i projekt som använder digitala och sociala medier så är syftet i slutändan 
att skapa en ingång till boken (Sandin 2011, s. 243). I antologin Läsa bör man? – 
den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning undersöks just skönlitteratu-
rens betydelse för läsinlärning, den tryckta bokens roll och det vidgade textbe-
greppet (Kåreland 2009, s. 10). Artikeln ”Skönlitteraturens väg till klassrummet – 
om läsarkarriär, skolkanon och verklighetsanpassning” av Lars Brink handlar om 
att sagogenren är en stark gren i lärarnas undervisning. Ett återkommande val är 
traditionella bilderböcker av exempelvis Elsa Beskow (Brink 2011, s. 42). Brinks 
undersökning indikerar att lärarnas urval av böcker hänger ihop med litteratur som 
de själva tyckte om som barn. Hur vuxnas textvärld påverkar valet av litteratur 
kommer också att undersökas i min uppsats.  

I Barnboken i samhället resonerar Lena Kåreland om den snabba medieut-
vecklingen som har inneburit att nya symbolsystem bildas och därmed nya sätt att 
skapa mening och identitet. Mediernas symbolvärld (digitala medier och TV) 
skapar globala symboler. Världen blir multimodal, vilket innebär att text, bild och 
ljud samverkar (Kåreland 2013, s. 12). Min fråga blir: Hur införlivas dessa synsätt 
i sagostunden? 
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Barnlitteraturens makt: Forskning om barn och litteratur 
Slutligen kommer jag att lyfta fram forskning om barnlitteratur och makt vilket 
berör studien av bilderböckerna.  

Vuxenvärldens makt över barnlitteraturen har diskuterats av flera forskare 
(Rose 1992, s .1; Kriström 2008, s. 37; Simonsson 2004, s. 205). Jacqueline Rose 
betecknar barnlitteraturen som en arena för författarna att utöva förtryck av barnet 
genom att projicera sina egna vuxna - ofta idylliserande idéer - om barnet och 
barndomen (Rose 1992, s. 1).  

Anna Karin Kriström har forskat om maktstrukturer i barnlitteraturen. Kri-
ström synliggör hur maktstrukturer kan avtecknas både genom sitt innehåll och på 
berättarteknisk nivå. Barnlitteraturen är ambivalent då den laborerar med två 
adressater, två inskrivna läsare, två språkliga berättarnivåer (Kriström 2008, s. 
37). Kriström undersöker vilka maktstrukturer som skrivs in i litterära fiktions-
världar (Kriström 2008, s. 38).  

I avhandlingen Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel så stu-
derar Maria Simonsson hur barns bilderboksanvändande ser ut på förskolan. Si-
monssons syfte är få kunskap om vilken plats bilderböckerna har i en process av 
social och kulturell produktion och reproduktion. Simonsson studerar bilderboks-
användningen utifrån barns interaktion med boken, där boken betraktas som en 
artefakt (Simonsson 2004, s. 17 ). Hon visar att pedagogerna ser det som sin upp-
gift att ta in ett slags ideal barnkultur i förskolan och förmedla ett visst kulturellt 
kapital till barnen. Barnboken uppfattas då som ett pedagogiskt redskap. Pedago-
gernas införskaffande av böcker utgår från åldersbaserade och läsförståelsebase-
rade kriterier. Pedagogerna vill använda sig av "ideal barnlitteratur" trots att det 
råder osäkerhet om vad det innebär (Simonsson 2004, s. 112). Frågan om vilken 
barnkultur som lyfts fram och förmedlas är även något som jag kommer att belysa 
i min uppsats. 

Simonsson menar att forskarvärldens syn på samspelet mellan text och bild 
grundas på den läskunniges perspektiv. Barn är medvetna om att boken innehåller 
text, men det utgör inget hinder för att kunna ta till sig boken (Simonsson 2004, s. 
205). Hon konstaterar att forskarvärlden gett bilderboken som genre en snävare 
definition än vad som motiveras ur ett barnanvändarperspektiv (Simonsson 2004, 
s. 205). Barnen skapar mening i bilderbokens bilder, medan det oftast är texterna 
som pedagogerna fäster vikt vid när de avgör vilka böcker som barnen ska få till-
gång till.  
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Teoretiska begrepp, metodologiska tillväga-
gångssätt och urval av material 
Eftersom arbetet tar spjärn i diskursteori kommer teori och metodkapitlen att 
sammanbindas. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från det barndomssocio-
logiska perspektivet, diskursanalys, narratologi, semiotik och hermeneutik. 

Teorier om barndomssociologi – det rörliga barndomsbegreppet 
Som jag nämnt inledningsvis är en bärande teoretisk ansats i uppsatsen den forsk-
ningstradition som kallas ”den nya barndomssociologin”. Den utgår från att be-
greppen barn och barndom är socialt, historiskt och kulturellt konstruerade (Buck-
ingham 2007, s. 6). 

Centralt i detta perspektiv och för min analys är att barndomen är en skiftande 
och relationell term, vars mening främst definieras i anslutning till en annan skif-
tande term, nämligen vuxenskap. David Buckingham visar att definitionen och 
upprätthållandet av kategorin "barndom" beror på produktionen av två diskurser. 
Den ena är diskurser om barndomen som produceras av vuxna om barn - både 
genom akademiska och professionella diskurser, men även genom böcker (psyko-
logi och medicin). Den andra är diskurser producerade av vuxna för barn, såsom 
barnlitteratur och andra medier (Buckingham 2007, s. 8). Buckingham framhäver 
vuxnas betydelse i förmedlingen av texter till barn och hur texten utgår från ideo-
logier om barndom (Buckingham 2007, s.9 och 12). Inom ramen för denna upp-
sats används båda diskurserna, dels genom studien av metodhandboken och dels 
genom studien av barnlitteraturen. 

En annan viktig utgångspunkt i uppsatsen är att studera barn som sociala aktö-
rer i ett samhälle, som beeings och inte som becomings. Barn studeras alltså inte 
som några varelser på väg mot vuxendom, utan som intressanta för sin egen rätt 
(Halldén 2003, s. 15). Inom forskning skiljer man mellan ”barns perspektiv” och 
”barnperspektiv” där det förra står för en mångfald av barns individuella perspek-
tiv och kulturskapande medan det senare betecknar hur vuxenvärlden strävar efter 
att ta tillvara barns intressen (Halldén 2003, s. 24). 

Gunilla Halldén har i artikeln ”Barnperspektiv som ideologiskt och metodolo-
giskt begrepp” resonerat kring barnperspektivets mångtydighet. Halldén menar att 
begreppet har blivit oprecist, vilket kan leda till problem när det används, men 
poängterar samtidigt vikten av att inte nå en slutgiltig bestämning (Halldén 2003, 
s. 13). Begreppets mångtydlighet innebär därför att det i varje ny forskningssituat-
ion är nödvändigt att problematisera begreppets användning (Halldén 2003, s. 21). 
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I min uppsats utgår jag från ett makroperspektiv på barnet, det vill säga stu-
dium av barn som social grupp i ett system för maktfördelning. Kärnan är att se 
barnet inom de strukturer som utgör betingelser för barns liv.  

Även Barbro Johansson belyser vikten av att uppfatta barndomen som vare 
sig universell eller ahistorisk, utan som en konstruktion. Samtidigt betonar hon att 
det inte är detsamma som att påstå att barndomen inte existerar eller att förneka de 
villkor som barn lever under. Barndomen som konstruktion är inte mindre konkret 
eller mindre verklig än barndomen som essens. Men att se barndomen som kultu-
rellt konstruerad innebär att ge utrymme för skillnad och förändring (Johansson 
2000, s. 42). Denna ståndpunkt bär jag med mig i arbetet. 

Allison och Prout resonerar kring “the timeless culture of childhood”. Här för 
de ett resonemang kring hur den dåtida barndomen representerar den nutida, och 
ett tredje tidslöst barndomsrum skapas där oskuld och renhet framstår som essen-
sen i barndomen,  

 /…/It is sometimes hard to separate the location of childhood in time past from its referential 
position in time future for, in one sense, they define each other.  (Allison och Prout 1997, s. 
212). 

De hänvisar även till antropologen Franz Boas tankar om barndomen kopplat till 
ett “timeless cultural space”, vilket innebär en nostalgi kring den tid som passerat 
och där barnet sammankopplas med ett tidlöst rum;  

Like primitive man, the child as primitive adult is in harmony with nature, set free from the 
ravages of the time driven modern world. It is an attractive ideology, which casts children in-
to a mythical past or a magical present and has been (Allison och Prout 1997, s. 212). 

Teorier om diskurser och makt – synliga och osynliga diskurser 
För att analysera föreställningar om barndom använder jag mig även av diskurs-
teori. Foucault menar att en diskurs är en regelstyrd framställning av utsagor, be-
grepp, teser och teorier som sammantaget utgör en serie av föreställningar om 
någonting. Diskurs existerar genom något som Foucault benämner diskursiv prak-
tik (Månsson 2007, s. 352). Centralt för diskursen är att den definieras lika mycket 
eller möjligen mer genom vad den utesluter och begränsar än genom vad den in-
nehåller (Nilsson 2008, s. 55). 

Genom att studera hur orden och begreppen fördelas, sprids och bildar olika 
typer av regelbundenheter kan man urskilja vad Foucault kallar ”diskursiva form-
ationer”. De står alltid strid med den diskursiva formationens gränser i fråga om 
vad som ska inkluderas och exkluderas (Nilsson 2008, s. 56). 

Foucault ser inte makt som privilegium eller resurs utan som dynamiska relat-
ioner. Makt existerar när den utövas, med den ägs inte (Nilsson 2008, s. 85). 
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Varje samhälle skapar sin ”sanning” och ”kunskap” som ger legitimitet åt 
vissa ”sanningar”, men som förstärks, förnyas och utmanas genom praktiker 
(Nilsson 2008, s. 85). 

Varje samhälle har viktiga berättelser som upprepas och varieras under vissa 
omständigheter. Det finns också en dynamik mellan rådande, omskapande och 
nyskapande diskurser. Det finns ingen kunskap som är oberoende av maktförhål-
landen, men inte heller någon makt utan kunskap (Nilsson 2008, s. 84). Foucaults 
diskursbegrepp har kommit att beteckna de grupper av meningsbärande idéer, 
yttranden, föreställningar och tankekomplex som under en given historisk situat-
ion präglas av sin sociala och kulturella kontext och i sin tur konstituerar ett sam-
hälles diskussioner och praktiker.  

Diskurserna etableras genom utestängning och uteslutning och relaterar till 
varandra i hegemoniska fält, där vissa diskurser är ledande medan andra är förpas-
sade till marginalen. Diskurserna finns på olika nivåer i samhället, materialiseras i 
organisationer och förkroppsligas i relationer mellan människor. 

De som definieras som barn i ett visst samhälle upplever sig själva och upp-
levs av omgivningen genom de diskurser av barn och barndom som är aktuella. 
Dessa föreställningar och idéer om barn och barndom innefattar alltid en maktre-
lation (Baner 1994, s. 8).  

Exempelvis är utvecklingstanken i relation till barn en diskurs, vars påståen-
den, begrepp och logik gör att vi uppfattar de barn vi möter på vissa sätt och inte 
ett annat. En diskurs som beskriver barndom som kulturell konstruktion ger oss 
material till att förstå barn på ett annat vis (Johansson 2000, s. 145).  

Historiskt kan man spåra ett flertal diskurser om barndom som existerar jäm-
sides och samspelar, överlappar eller motsäger varandra och som levt vidare både 
genom skriftliga dokument och muntlig tradition. Johansson gör ett försök till 
översikt över diskurser som återkommer i talet om barn och barndom och spårar 
dess historiska rötter (Johansson 2000, s. 145). Hon menar att diskurserna existe-
rar parallellt och att de råder ett dynamiskt förhållande mellan dem. 

Den nyare barndomsforskningen använder sig av diskursbegreppet för att tyd-
liggöra förändringar och variationer i konstruktionen av barndomen och för att 
utforska relationer mellan strukturer och enskilda begrepp.  

Teorier om bilderboken: Narratologi, semiotik och hermeneutik 

Narratologi är en litteraturvetenskaplig inriktning vars studieobjekt är textens 
uppbyggnad. Den kommer att användas för att analysera fabeln i bilderböckerna. 
Narratologi är en textorienterad teori som har sitt ursprung i strukturalismen. Ut-
gångspunkt i det narratologiska perspektivet innebär fokus på barnbokens utform-
ning (Nikolajeva 2004, s. 7). Teoretiker inom narratologi har kommit med olika 
modeller för analys av texter. De flesta är överens om att det finns två grundläg-
gande aspekter på varje litterär text: vad som berättas och hur det berättas.  
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Bilderboken är en unik konstform som använder sig av en kombination av två 
kommunikationsformer, den verbala och den visuella. Det är ett syntetiskt me-
dium, liknande teater eller film där mottagaren måste sätta ihop den övergripande 
helhetsbilden av de olika kommunikationselementen (Nikolajeva 2000, s. 11). 
Utgår man från den semiotiska terminologin så kan man se att bilderböcker kom-
municerar med två olika uppsättningar tecken – ikoniska och konventionella. I 
semiotiken (teckenläran), vars syfte delvis är att förklara hur vi kommunicerar 
med olika slags tecken skiljer man mellan ikoniska och konventionella tecken. 
Ikoniska tecken är sådana där tecknet och det betecknade förhåller sig till 
varandra genom likhet. Bilder i bilderböcker är sammansatta ikoniska tecken me-
dan ord i bilderböcker är sammansatta konventionella tecken. Bilden är i det iko-
niska tecknets funktion att beskriva. Ordets som varande det konventionella teck-
nets funktion är i först hand att berätta. Spänningen mellan dessa två funktioner 
skapar oändliga möjligheter för olika samspel mellan bild och text i en bilderbok.  

Läran om hur man tolkar olika typer av kommunikativa meddelanden kallas 
hermeneutik. Den grundläggande hermeneutiska modellen – det vill säga en be-
skrivning om hur man tolkar olika fenomen – förutsätter att man börjar med en 
helhet, fortsätter med detaljer, går tillbaka till helheten fast med en djupare förstå-
else och så vidare i en evig cirkel, som kallas den hermeneutiska cirkeln.  

”Läsandet” av en bilderbok kan jämföras med en hermeneutisk cirkel. Även 
receptionsestetiken kan hjälpa oss att förstå hur bilderboken fungerar med dess 
centrala begrepp luckor. Både ord och bilder i en bilderbok lämnar luckor för läsa-
ren/betraktaren att fylla med tidigare kunskaper och erfarenheter (Nikolajeva 
2000, s. 13).  

Metodiskt tillvägagångssätt och urval av material 
 
Metodhandboken 
I den här uppsatsen utgörs huvudmaterialet av metodhandboken Magiska fingrar 
– sagostunder för dagens barn. Genom kvalitativ textanalys analyseras föreställ-
ningar av barn och barndom. Metodhandboken är utvecklad för bibliotekarier och 
förskollärare vid genomförande av sagostunder. Syftet är att förnya och moderni-
sera sagostunden (Falk och Möller 2009, s. 8). Urvalsmaterialet kompletterar och 
fördjupar tidigare forskning då ingen har undersökt metodhandböcker i anslutning 
till sagostunden tidigare. Dessutom är forskning på den litteratur som används 
under sagostunder begränsad.  

En svaghet i analys av sagostunden relaterat till det barndomssociologiska 
perspektivet är att utgångspunkten inte är barnets perspektiv utan den vuxnes per-
spektiv. Det hänger samman med syftet som är att finna föreställningar kring barn 
och barndom i boken men även att kunna koppla det till ett större fält. Ytterligare 
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en svaghet med utgångspunkt i det barndomssociologiska fältet kan vara att det 
förstärker den markerade gruppens underordning (Johansson, 2012, s. 25).  

I analysen av Magiska fingrar – sagostunder för dagens barn kommer be-
greppsparet being och becoming användas för att studera barn- och barndomsper-
spektivet. Det innebär att barn studeras som sociala aktörer i ett samhälle och inte 
som becomings. Barn studeras alltså inte som några på väg mot vuxendom, utan 
som intressanta för sin egen rätt (Halldén 2003, s. 15).  

Dessutom kommer undersökningen att relateras till tre av Barbro Johanssons 
diskurser om barndom som hon har lyft fram i boken Kom och ät! Jag ska bara dö 
först!: Om datorn i barns vardag. Dessa är Framtidsbarnet, dessa föreställningar 
innebär att en god fostran är avgörande för hela statens framtid, därför är det vik-
tigt med rätt uppfostran och bildning. Det oskyldiga/oskuldsfulla barnet: Här är 
tanken om att barn står närmare Gud än vad vuxna gör framträdande, vilket leder 
till en idealisering av barnet såsom rena, asexuella änglar. Här förknippas barn-
dom med det förflutna och blir konservativa traditionsbärare. Samt Det kompe-
tenta barnet: Detta perspektiv innebär att barnets egen kapacitet i samspel med 
samhället lyfts fram (Johansson 2000, s. 145).  
 
Bilderböckerna 
Bilderboksanalysen kan förstås som en fördjupning och problematisering av me-
todhandboken. Motivet till bilderboksanalysen grundar sig i den ambivalenta in-
ställning till litteratururvalet och bilden som fenomen som finns i metodhandbo-
ken och som även synliggjorts i tidigare forskning. 

Urvalet av böcker har gjorts både med tanke på intrigens betydelse vid littera-
tururvalet och på att bilder sällan förekommer i metodhandbokens sagostund.  

Avgränsningar har även skett genom att utesluta dessa medier: cd-skivor, mu-
siktryck, dikter och ramsor, poesi och folksagor. Det är texttyper som har egna 
förutsättningar och egen estetik (Nikolajeva 2004, s. 8). Nackdelen med dessa 
begränsningar är att helhetsperspektivet av olika litterära former går förlorat. 

Den ursprungliga idén om urval av bilderböcker var att välja en bok från varje 
genre. Materialet visade sig dock bli alltför omfattande, varför en avgränsning har 
gjorts. Det har inte hindrat att så långt som möjligt eftersträva en genrespridning. 
Av 18 bilderböcker som förmedlas i boken analyseras sju. De är: Lilla Annas 
mamma fyller år, Det var det fräckaste!, Herr Ström reser bort, Totte går till dok-
torn, Ture blåser bort, Elefantens kudde – En kinesisk godnattsaga och Fjärilens 
resa. 

Metoden består av en kombination mellan det narratologiska, semiotiska och 
hermeneutiska perspektivet. Användningsområdet är belysning av relationen mel-
lan text och bild.  

Böckerna analyseras utifrån kategorierna Fabel, även kallat intrig, vilket är ett 
förlopp av händelser i historien.  
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Ord och bild i samverkan. En symmetrisk bilderbok innebär att boken har två 
parallella berättelser: den verbala och den visuella. De säger i princip samma sak 
och skapar därmed redundans (överflödig information). En kompletterande bil-
derbok är en bilderbok där ord och bilder kompletterar varandra, fyller i varandras 
luckor och kompenserar varandras otillräckligheter. En expanderande bilderbok 
är en bilderbok där bilderna förstärker och stödjer orden och där den verbala be-
rättelsen är så starkt beroende av bilderna att det inte går att förstå innebörden 
utan dem. Förhållandet kan också vara det omvända, det vill säga att orden för-
stärker bilderna. En kontrapunktisk bilderbok är en bilderbok där ord och bilder 
står i kontrapunktiskt förhållande till varandra. De ifrågasätter varandra på ett 
spännande och kreativt sätt men varken ord eller bilder är förståeliga utan 
varandra. En motstridig eller ambivalent bilderbok är en bok där kontrapunkten 
övergår till konflikt. Ord och bilder stämmer inte med varandra och det skapas 
förvirring och osäkerhet (Nikolajeva 2000, s. 27). Dessa kategorier måste förstås 
utifrån ett rörligt perspektiv. 
Bilderbokens miljöskildringar: Miljön i en bilderbok har som uppgift att fastställa 
den situation i vilken handlingen utspelar sig. Den mest grundläggande funktionen 
är att beskriva handlingens tid och plats. Man skiljer mellan integrerad miljö och 
bakgrundsmiljö, där en integrerad miljö är oumbärlig för handlingen medan bak-
grundsmiljöer inte är avgörande för handlingen.  

Miljöskildringen i bilderboken kan ses som den bästa beskrivningen av skill-
naden mellan de narratologiska begreppen mimesis (”att visa”) och diegesis (”att 
berätta”). Den verbala berättaren tvingar oss att ”se” vissa detaljer i miljön, medan 
andra utelämnas. Den visuella miljöskildringen är ”icke - berättad” och den mani-
pulerar inte betraktaren, utan tillåter en stor frihet i förståelse och tolkning (Niko-
lajeva 2000, s. 119). 

I analysen av bilderböckernas miljöskildringar kommer fokus att ligga på om 
miljön är integrerad eller bakgrundsmiljö, och om miljöskildringarna är minimala 
eller reducerade. Ett exempel är att bilderboken har en helt vit bakgrund - ett ne-
gativt bildrum. Det drar i stället läsarens uppmärksamhet till personerna i förgrun-
den och deras handlingar. 

Personskildring: Under denna rubrik behandlas personskildringen i bilder-
böckerna utifrån visuella stereotyper (Nikolajeva 2000, s. 143).  
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ANALYS 

Vilka föreställningar kring barn-och barndom kommer till 
uttryck i metodhandboken: Magiska fingrar: Sagostunder för 
dagens barn? 

I följande text analyserar jag vilka föreställningar kring barn och barndom som 
framträder i metodhandboken under rubrikerna ”Alla sätt som leder till läsande är 
bra”, ”Som alla vet är det bara barn som har magiska fingrar”, ”Barns egna berät-
telse måste man sätta stopp för”, ”Det är viktigt att rekvisitan inte tar över så bar-
nen börjar leka” och ”Dagens kräsna barn”. 

“Alla sätt som leder till läsande är bra”  
Hedemark har i sin forskning belyst hur sagostundens syften rymmer oklarheter, 
där läsfrämjande aspekter som syftar till språkutveckling och lässtimulering var-
vas med magiska aspekter där syftet är oklart (Hedemark och Borrman 2013, s. 
14). Den oklara syftesformuleringen i anslutning till sagostunden framträder även 
i mitt material genom,  

Sagostunder är en upplevelse för livet. Folk minns sagostunder långt upp i vuxen ålder. Sär-
skilt det magiska inslaget är viktigt! Alla sätt som leder till läsande är bra” (Falk och Möller 
2009, s. 5). 

Här menar jag att uttrycket ”alla sätt som leder till läsande är bra” framställer läs-
begreppet som oproblematiserat, som något naturligt gott, vilket forskare såsom 
Juncker, Persson och Sandin påtalat (Juncker 2010, s. 243;Persson 2007;s. 7; San-
din 2011, s. 22). Här ansluter jag mig till Persson och Lilja Waltås resonemang 
om att det inte är tillräckligt för en läsfrämjande verksamhet att konstatera att läs-
ning syftar till något gott utan det behövs ett fördjupat resonemang kring vad detta 
innebär i anslutning till den specifika verksamheten (Persson 2007, s. 7; Lilja 
Waltå 2011,s . 14). Följderna av den oproblematiserade synen på läsning kan in-
nebära att man missar att undersöka vilka textvärldar som kan vara aktuella för 
dagens barn, vilket Simonsson belyst i sin forskning, där barn läser bilder på 
många olika sätt medan vuxenvärlden förespråkar ett traditionellt textbegrepp 
(Simonsson 2004, s. 205). 
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Genom att lyfta fram läsning som ett av sagostundens syften anser jag att för-
fattarna oreflekterat följer utbildningssektorns kulturbegrepp, där barnet framställs 
ur ett becomingperspektiv i ställe för en social aktör i samhället (Juncker 2010, s. 
243; Rydsjö och Elf 2007, s. 179-180; Halldén 2003, s. 15). Konsekvenserna av 
sagostunden som sammankopplas med begrepp såsom magi men samtidigt har en 
tydligt didaktisk prägel skapar problem i förhållande till barnets perspektiv. Ge-
nom att ideologierna om barndom både tar fäste i en didaktisk diskurs där barnet 
ses som ett kompetent barn ”ett lärande subjekt”, och samtidigt begränsas och 
fråntas makt genom att en mer oskuldsfull bild av barn och barndom befästs där 
barnet har nytta av sagostunden för att den är magisk. Något som även framträder 
i följande citat. 

Orden är viktiga. Sagostunden medverkar till ett lugnare tempo och fantasin sätts igång. Sa-
gogrottan är viktig för barnen. Den fungerar som ett mystiskt rum. (Falk och Möller 2009, s. 
5). 

Det läsfrämjande syftet gestaltas genom ”orden är viktiga”. Här närmar man sig 
utbildningssektorns kulturbegrepp med didaktisk diskurs och barnet framställs ur 
ett becomingperspektiv, där de lyfts fram för vad de ska bli senare i livet. (Juncker 
2010, s. 243; Halldén 2003, s. 15; Johansson 2000, s. 145). Parallellt med det läs-
främjande syftet finns ett lugnare tempo som hör samman med fantasin och kan 
länkas till Perssons resonemang om att läsning leder till att man blir en bättre 
människa (Persson 2007, s. 7).  

Utsagorna om framtidsbarnet, där en god fostran är avgörande för hela statens 
framtid, understöds av sagostunden som ”en upplevelse för livet” och ”orden som 
viktiga". Det oskuldsfulla barnet synliggörs genom ett lugnare tempo och den ma-
giska faktorn. Barnet förknippas med det förflutna och blir en konservativ tradit-
ionsbärare (Johansson 2000, s. 145f). Den ambivalenta och traditionella inställ-
ningen till barn och barndom förstärks i följande utsaga.  

Det vi bjuder in till i vår sagogrotta skulle lika gärna kunna kallas berättarstund eller en inter-
aktiv multimediastund. Begreppet sagostund har dock en lång tradition och inger en positiv 
känsla. Det är etablerat i både dagligt tal och i facklitteratur. Därför väljer vi att använda det 
även fortsättningsvis (Falk och Möller 2009, s. 9).  

Att man i slutändan väljer att utgå från begreppet sagostund förstärker hur den 
moderna sagostunden trots allt tar spjärn i en traditionell syn på barn, genom 
kopplingen till den ursprungliga sagostunden. Samtidigt menar jag att det finns en 
strävan hos författarna att lyfta fram ett beeingperspektiv då man lyfter fram be-
grepp såsom det vidgade textbegreppet genom "interaktiv multimediastund". Nå-
got som motverkas av utsagor såsom, 

Men ser man sagostunden som underhållning var det förr, snarare en fråga om att vara ett till-
skott till ett magert utbud, medan det nu blir en fråga om att vara en motvikt till ett stort men 
ibland högljutt och överstimulerande utbud (Falk och Möller 2009, s. 32).  
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Den tongivande idén bakom sagostunden utgör en motpol till moderna medier och 
i förlängningen kanske även till den moderna barndomen. Den traditionella dis-
kursen lever kvar och sagostunden blir en motpol till andra textvärldar, vilket 
uppmärksammats i tidigare forskning (Carlsson 2010, s. 15). Anmärkningsvärt är 
även att orden ”högljutt” och ”överstimulerande” används för att beskriva barnens 
värld utanför sagogrottan. Utsagorna står i motsatsställning till varandra. Samti-
digt som det finns en strävan efter att lämna den traditionella kontexten så fortsät-
ter man att vara kvar i den. Paradoxen kan bli att sagostunden - omedvetet? - 
skapar ett ideal av barndomen som det samtidigt strävar ifrån. Den fasta diskursen 
utgörs framförallt av sammanbindning mellan det magiska och rituella rummet. 
Den fasta strukturen kännetecknas av en bestämd uppfattning om hur en sago-
stund ska vara. Den ska ge barn en tidig och direkt ingång till litteraturen och sti-
mulera deras lust att läsa på egen hand. Författarna har en bestämd uppfattning om 
sagostundens syfte, samtidigt som det finns flera mer osynliga syften. 

Författarna har en övertygelse om att sagostunden fyller ett lika stort behov 
för dagens barn som för gårdagens, om än på olika grunder. Men diskursen är 
ambivalent, då såväl dagens som gårdagens barn utgör en enhet genom den tradit-
ionella inramningen av barndomen som befästs genom läsning som kopplas till 
lugn och magi. Det påminner om ett ”timeless cultural space”, där barnet sam-
mankopplas med ett tidlöst rum (Allison och Prout 1997, s. 212). 

“Som alla vet är det bara barn som har magiska fingrar” 
I metodhandboken har ritualer i anslutning till sagostunden en central plats. Denna 
rituella funktion har belysts i tidigare forskning av Hedemark och McKenzie & 
Stooke (Hedemark och Borrman 2015,s. 21;McKenzie & Stooke 2007, s. 1). I 
boken beskrivs utförligt hur man tar sig till sagogrottan: 

Ingången till sagogrottan fanns (precis som idag) i en bokhylla. För att komma in behövdes 
magiska fingrar, och som alla vet är det bara barn som har det. Traditionen att knacka tre 
gånger för att ta sig till sagovärlden används fortfarande, även om både bokhylla och grotta är 
nya (Falk och Möller 2009, s. 6).  

I utsagan framställs barnen som separerade från vuxna genom, ”som alla vet är det 
bara barn som har magiska fingrar”, vilket speglar en syn på barnet som becoming 
(Halldén 2003, s. 15). Jag anser att den traditionella estetiken förstärks när barnet 
och barndomen förknippas med det förflutna och framstår som konservativa trad-
itionsbärare (Johansson 2000, s. 145). Dessutom menar jag att barnet kopplat till 
det rituella rummet indikerar en oreflekterad syn på läsning genom att det finns en 
underliggande traditionell ideologi som läsbegreppet vilar på (Persson 2007, s. 7). 
Om författarna istället fokuserat på hur och varför man läser kanske metodhand-
boken haft en annan inriktning.  
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Den rituella aspekten befästs av den magiska markören som sammankopplas 
med barndomsrummet. Återigen finns kopplingar till Allisons och Prouts resone-
mang om det tidlösa barndomsrummet där oskuld och renhet framstår som essen-
sen i barndomen (Prout och Allison 1997, s. 17). Sagostunden i metodhandboken 
lyfter fram en nostalgisk barndom, ett ”timeless cultural space”, där barndomen 
länkas med tidslöshet, nostalgi och evighet. Något som borde få negativa konse-
kvenser för den läsfrämjande aspekten då barndom, sagor och läsning kopplas till 
en traditionell kontext i ett slutet rum som tar form i en annan värld under slutna, 
ritualiserade former. 

Tretalet hämtat från folksagans mönster förstärker och fördjupar den tradit-
ionella kontexten. ”Bokhyllan” och ”grottan” är nya, medan ”barnens fingrar” hör 
samman med den slutna och eviga barndomen som idealiseras i en nimbus av 
nostalgi. Att sagostunden tar form i en annan värld fördjupas genom citatet: 

Det vi vill att berättarrummet ska åstadkomma är att flytta barnen från den vanliga världen 
med stress och stoj och göra dem mottagliga för sagornas magi. Bland mycket annat vill vi 
också att sagostunden ska ge ro och harmoni (Falk och Möller 2009, s. 13).  

I utsagan är den vanliga världen sammankopplad med stress och stoj, medan sa-
gostunden blir en sinnebild av en ”traditionell” barndom. Att det läsfrämjande 
uppdraget genom bok, läsning och litteratur bäddas in i ett magiskt, traditionellt 
och didaktiskt rum som frånskilt den vanliga världen stärker återigen synen på 
läsning som oproblematiserad (Persson 2007, s. 7;Sandin 2011, s. 22). Med tanke 
på att sagostunden vill vara en läsfrämjande verksamhet så blir det problematiskt 
när barnet- och barndomen bäddas in i en traditionell kontext. Dessutom framträ-
der här en barndom innanför sagogrottan som är "mottaglig för sagornas magi" 
och en barndom utanför sagogrottan som "inte är mottaglig för sagornas magi", 
utan av nya medier sammankopplade med "stress och stoj". 

Den traditionella föreställningen av barnet bekräftas av att samma berättarstol 
använts sedan 1946.  

På fotografierna från de olika decennierna är sagoberättarna olika personer, men stolen är 
ändå densamma! Så också idag, för vem vågar slänga ut en sådan trofast budbärare från fan-
tasins land? (Falk och Möller 2009, s. 7).  
 

Barndomen kopplas till ett slutet, magiskt och ritualiserat rum genom stolen som 
är evig. Återigen förknippas barndomen med en traditionell kontext, vilket också 
tidigare forskning visat (Hedemark och Borrman 2013, s. 17; Brodin 2005, s. 17). 
Stolen associeras med begreppet budbärare. Det för tankarna till att sagor, som 
ska förmedlas till barnet som är i fantasins land - det tidlösa barndomsrummet -  
avgränsat från vuxenvärlden. (Prout och Allison 1997, s. 17). Det förstärks ge-
nom: 



 25 

Stjärnorna blinkar också i sagogrottan, i form av små ljus, och övrig belysning kan ändras allt 
efter önskemål om stämning. (Falk och Möller 2009, s. 38 ).  

 
Stjärnorna förstärker kopplingen till en lugn diskurs, en annan värld och till läs-
vila och förstärker motpolen till medier och barnet utanför denna värld. Återigen 
framhävs hur det läsfrämjande perspektivet byggs upp som en motpol mot det 
vidgade textbegreppet. Att sagostunden tar form i en annan värld framträder även 
genom följande citat 

Barnen sätter sig på mattan och går in i en annan värld. Om man vill kan man flyga iväg till 
sagans land med barnen på mattan. Man kan ha en särskild lampa som tänds när det är dags 
för sagoberättandet, eller sätta på sig sin särskilda sagohatt. Sagan kan finnas i en kista, väska 
eller korg. Det vi vill att berättarrummet ska åstadkomma är att flytta barnen från den vanliga 
världen med stress och stoj och göra dem mottagliga för sagornas magi. Bland mycket annat 
vill vi också att sagostunden ska ge ro och harmoni. (Falk och Möller 2009, s. 13)  

Här ser vi en tydlig gräns mellan vanliga världen och sagostundens värld som 
intensifieras genom den rituella faktorn. Läsning kopplat till boken och den munt-
liga berättartraditionen är något som tar form i en annan värld under slutna rituali-
serade former. Boken tillhör den traditionella textvärlden till skillnad från den 
vidgade textvärlden som barnet annars ingår i. Frågan är om läsning också tillhör 
den andra världen där barndomen framstår som evig, sammankopplad med magi, 
fantasi, ro och harmoni. Ritualer är viktiga för att markera övergången till sagans 
värld.  

”Man kan ha en sång som signalerar att det är dags för sagostund, antingen sjunga själv eller 
spela på cd. Det finns många andra signaler: gammaldags skolklocka, vissling, trumma eller 
annat instrument” (Falk och Möller 2009, s. 14).  

Sången som ritual, förstärker tillsammans med de traditionella föremålen (exem-
pelvis gammaldags skolklocka), idén om evig barndom och läsning som tar form i 
en annan värld. Sagostunden i det slutna rummet ska ena barnen tidsmässigt ge-
nom artefakter såsom sagogrotta, stol och bok. Det bekräftar tanken om det tidlösa 
rummet och barnet ur ett becomingperspektiv (Prout och Allison 1997, s. 17). 

Avslutningen är lika viktig som inledningen. När man har skapat en varm sagostämning 
känns det alltför abrupt att avbryta den med att säga ”Snipp, snapp, snut, nu är sagan slut” el-
ler liknande. Efter att ha växlat mellan olika inslag brukar vi tona ner genom att ha en lugn 
stund på slutet. Stjärnhimlen i vår sagogrotta tänder vi alltid i slutet av sagostunden. Antingen 
spelar vi lugn musik och sitter eller ligger ner och tittar på stjärnorna eller så sjunger barnen 
”Blinka lilla stjärna” för figurerna som varit med i sagostunden och nu är trötta. (Falk och 
Möller 2009, s. 15).  

När barnet går ut ur sagorummet lämnar de sagorna och boken bakom sig. Det 
finns en tydlig avgränsning mellan de olika världarna genom ritualerna och en 
skiljelinje mellan olika former av medier. Nedvarvningen för att uppnå ett lugn 
förstärker både bokens betydelse och föreställningen om hur barnet ska vara på 
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sagostunden. Man kan fråga sig hur den lugna diskursen påverkar valet av littera-
tur.  

Dämpa belysningen, tänd din stjärnhimmel om du har en, annars en mysig lampa, och spela till-
sammans musik, sjung för barnen eller låt dem sjunga för figurerna som varit med i sagan och nu 
är trötta. När vi så har dämpat oss en aning är det dags att sträcka på sig och gå ut i den vanliga 
världen igen. (Falk och Möller 2009, s. 16).  

Återigen kan man fråga sig vad läsvilan syftar till, varför vill man skapa lugn och 
ro? Vem vill man att barnet ska vara när det går ut ur sagorummet? Enligt förfat-
tarna är det viktigt att återgången till den vanliga världen inte blir för brutal (Falk 
och Möller 2012, s. 15). När uttrycken "varm sagostämning" och "vanliga världen 
som brutal" kontrasteras mot varandra befästs återigen skilda utsagor om barnen 
inom och utanför sagostundens värld. Att återgången till den vanliga världen inte 
får blir för brutal befäster sagostunden som ett slutet ritualiserat rum länkat till ett 
romantiskt begrepp (Prout och Allison 1997, s. 17). Utifrån sagostundens läsfräm-
jande syfte kan jag inte låta bli att reflektera över vad det innebär att fiktionen är 
verklighet inne i sagogrottan men inte utanför den? Här får bokens och sagostun-
den nästan en exotifierande funktion i form av något man besöker tillfälligt för att 
sedan återgå till de normala textvärldarna.  

 

“Barns egna berättelser måste man sätta stopp för” 

En viktig del i metodhandboken är frågan kring hur barnen ska bemötas, vilket 
framkommer i följande mening: 

Just delaktigheten öppnar upp för många infall och barnens egna berättelser (de är många!), 
som man vid en viss punkt måste lämna, sätta stopp för utan att vara oartig eller ovänlig (Falk 
och Möller 2009, s. 16). 

I utsagan finns en motstridighet kring barns medverkan. Delaktighet och interage-
rande är betydelsefullt men måste samtidigt begränsas. Intentionen är ett being-
perspektiv, med avsikt att ge plats för barnets "här och nu" samtidigt som delak-
tigheten begränsas. Här framhålls hur man måste sätta stopp för ”barns egna be-
rättelser” så att vuxenvärlden (bibliotekarien) ska kunna förmedla sin saga. Det 
synliggör både sagostundens slutna roll och föreställningen om att det är en sär-
skild barndom som äger rum på sagostunden (Johansson 2000, s. 42; Prout och 
Allison 1997, s. 212). Det osynliga och kommunikativa arbetet som McKenzie & 
Stooke utforskat begränsas när man väljer att inte gå in i barnens egna världar. Att 
begränsa barnets perspektiv hänger ihop med den didaktiska skoldiskursen. Om 
man valt en annan ingång hade barnens egna röster kanske fått en annan dignitet. 
Hedemark menar att det inte behöver vara fel att begränsa sagostunden förutsatt 
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att man kan motivera varför man gör eller inte gör saker (Hedemark och Borrman 
2015, .s ).  

Ett motiv till förtydligande av sagostunderna är att barn med annat modersmål 
än svenska ökat kraftigt. Det innebär, enligt författarna, att det blivit extra viktigt 
med tydlighet på sagostunderna, både för att främja språkutvecklingen och på ett 
enkelt sätt öka koncentrationsförmågan. Här handlar det om ett becoming-
perspektiv, med fokus på språkutvecklingen. Det finns även i Johanssons diskurs 
om det kompetenta barnet som ska fyllas med kunskap. Istället för att fokusera på 
begrepp såsom koncentration kan man istället använda sig av bilder som Simons-
son visat i sin forskning. Hur man väljer att agera i denna fråga beror på vad som 
prioriteras och vad man vill uppnå (Simonsson 2004, s. 112).  

Man bör hålla föremålen nära sig och placerade i sagostundens ordningsföljd så att inte onö-
diga förflyttningar orsakar oro och gör att barnen tappar koncentrationen.” (Falk och Möller 
2009, s. 17).  
 
Centralt här är att barnen inte ska tappa koncentration kring det som ska för-

medlas. Vilka följder skulle ”oro” och ”tappad koncentration” få på sagostunden? 
Vilken kunskapssyn styr denna inställning och vad får det för konsekvenser för 
litteratururval och det läsfrämjande perspektivet? Handlar det kanske om risken 
för att tappa kontroll över situationen? 

Vid högläsning kryper det i benen på publiken efter en stund, man får ”hyssja” och försöka 
överrösta vilket inte är så kul. Högläsning ställer stora krav på koncentrationsförmågan. Un-
der en dramatiserad sagostund tillåts barnen ”pysa ut” lite då och då, och vår erfarenhet är att 
de därför blir bättre lyssnare ” (Falk och Möller 2009, s. 16).  

Denna syn på högläsning är enbart kopplad till den traditionella textvärlden. Det 
är intrigen man syftar på när det ställs ”stora krav på koncentrationsförmågan”. 
(Simonsson 2004, s. 112). Här menar jag att föreställningen om det didaktiska 
barnet hänger ihop med begreppet koncentration. Ett alternativt angreppssätt är att 
ge utrymme åt samtalen och fördjupa sagostunden som en kommunikativ plats 
(Stokke). Om barnen "får pysa ut” sin överskottsenergi kan de bli bättre lyssnare. 
Men frågan är om böcker och läsfrämjande uppdrag hör samman med att bli 
bättre lyssnare. Här framgår även hur intrigen och det muntliga berättandet lyfts 
fram som viktiga markörer vid urvalet av litteratur. En god lyssnare ska kunna 
lyssna på en auktoritär vuxen och inte tala själv eller ställa egna frågor, vilket bar-
nen på sagostunden får tillfälle att träna. Men samtidigt begränsas deras hand-
lingsutrymme eftersom de ska vara tysta och lyssna när en vuxen förmedlar litte-
ratur. Det borde få konsekvenser för litteratururvalet. 

Sagostunderna ska även innehålla rörelseövningar eftersom det blir mycket 
stillasittande. ”Då blir vi lite uppeldade men samtidigt trötta och det är dags att 
tona ned och gå emot avslutningen.” Det finns hela tiden en ram som ringar in 
barnen: de får röra sig när det är rörelseövningar och tala när det är retoriska frå-



 28 

gor (Prout och Allison 1997, s. 17). Det tyder på en strävan efter en viss eller sär-
skild barndom som i sin tur är omringad av andra barndomar: barnet utanför sa-
gogrottan, barnet kopplat till andra medier, barnet som måste begränsas, barnet 
som inte lyssnar, barnet som måste få pysa ut. Sagostundens barn är barnet som 
koncentrerar sig, som svarar på retoriska frågor (ex rimmar på en ramsa), som 
klappar händer när de ska och som lyssnar på den vuxne som förmedlar en (tradit-
ionell) saga. 

I förlängningen handlar diskussionen i hög grad om hur det framtida barnbib-
lioteket ska se ut. Blir det en förlängning av skolans värld eller en egen nyskap-
ande värld eller en kombination? (Juncker 2010, s. 241;Rydsjö och Elf 2007, s. 
179-180). 

I boken framgår att rörelseövningar är bra som avbrott och ”kick” för kon-
centrationen. Vildare övningar som dans och spring kan användas mot slutet. Av-
rundningen av sagostunden sker genom att man sätter eller lägger sig ned och 
lyssnar på lugn musik, vaggvisa eller sjunger något stillsamt (Falk och Möller 
2012, s. 22). De vilda övningarna som används mot slutet förstärker känslan av att 
närhet till och likhet med den vanliga världen som vild till skillnad från sagostun-
dens värld. 

”Det är viktigt att rekvisitan inte tar över så att barnen börjar leka” 

Rekvisitan är ingen beståndsdel men ett nog så viktigt område att diskutera. Vi använder oss 
alltså av dockor, föremål och annan rekvisita i våra sagostunder. Vad vill vi då uppnå med 
detta? Vi vill konkretisera och visualisera berättelsen för barnen, vilket vi tror är särskilt vik-
tigt för mindre barn och barn med annat modersmål än svenska” (Falk och Möller 2009, s. 
24). 

 
Rekvisitan är en viktig beståndsdel vid utvecklingen av sagostunden. Den rekvi-
sita som används på sagostunden syftar till att konkretisera och visualisera berät-
telsen för barnen och förstärker den didaktiska diskursen. 

Författarna anser att rekvisitan är särskilt viktig för yngre barn och barn med 
annat modersmål än svenska. Rekvisitan gör det enklare att nå barnen och få kon-
takt med dem. ”Även om de egentligen vet att det är vi som pratar går de gärna in 
i fiktionen och de är figurerna som säger och gör saker” (Falk och Möller 2012, s. 
24). Likt samtalen med barnen som är begränsade uttrycks även här hur sagostun-
dens styrda form genom att vuxenvärlden styr dockorna och i förlängningen skap-
ar fiktionen, till skillnad från barnens egna berättelser som är begränsade. Det är 
ett exempel på becoming – sagostunden är till för att barnet ska lära sig lyssna. 

Rekvisitan syftar till att skapa en annan, ny miljö med "sagostunden som lek 
och sagostunden för alla sinnen". Samtidigt är det viktigt att inte rekvisitan tar 
över, så att barnen slutar lyssnar på berättelsen och börjar leka i stället (Falk och 
Möller 2009, s. 25). Rekvisitan ska vara till för att visualisera berättelsen. Det 
slutna rummet och syftet med rekvisitan ska få barnen att lyssna på berättelsen 
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och inte leka, också ett tecken på barnet som becoming. Här närmar sig den didak-
tiska utbildningssektorns kulturbegrepp (Juncker 2010, s. 241) 

Parallellerna till skolan är något som Hedemark skriver om i sin forskning 
(Hedemark och Borrman 2015, s. 52). Hon visar på likheter mellan förskolans 
samlingar och läsvilor och bibliotekets sagostunder. Dessa iakttagelser återkom-
mer även i mitt material, både genom det rituella rummet och genom att sagostun-
den avslutas med en vilostund.  

”Dagens kräsna barn” 
I metodhandboken saknas det vidgade textbegreppet. Den traditionella föreställ-
ningen av barnet förstärks genom sammankoppling till den traditionella textvärl-
den. Det finns forskning som pekar på att den digitala kulturen är omringad av en 
oro från vuxenvärlden och att traditionella medier skapar den goda barndomen 
(Carlsson 2010, s. 13; Davidsson, Lundh och Limberg 2009, s. 75). Med tanke på 
att utgångspunkten för metodhandboken är att modernisera sagostunden anser jag 
att det är det märkligt att det vidgade textbegreppet uteblir och det synliggör hur 
barnbibliotekets verksamheter måste fortsätta att utforskas. Barnens egna världar 
begränsas i sagostunden och den vuxnes tar plats. Skillnaden blir stor mellan bar-
nets världar innanför och utanför sagogrottan, så även de olika textvärldarna. 
Inom sagogrottan möter barnen ett traditionellt muntligt berättande som syftar till 
att leda till lugn och koncentration. Utanför sagogrottan finns barnets egna text-
världar som främmandegörs genom sammankoppling till begrepp såsom högljutt 
och överstimulerande. Den läsfrämjande idé som åsyftas i metodhandboken byg-
ger distinkta gränser mellan dessa textvärldar som också symboliserar olika barn-
domar. I denna fråga stödjer jag mig mot Perssons resonemang om att det bästa 
måste vara att skapa en gränslöshet mellan textvärldarna där nya medier kan mö-
tas (Persson 2007, s. 12). Det är särskilt relevant med tanke på det läsfrämjande 
uppdraget. Jag tror att barnen stimuleras mer om de får ta in sina egna textvärldar 
i sagorummet. Det kanske skulle också kunna leda till en förstärkning av det läs-
främjande uppdraget och följa barnet ut ur rummet. Här hämtar jag stöd för mitt 
resonemang i den oproblematiserade synen på läsning som Persson, Sandin och 
Lilja Waltå ( Sandin 2011, s. 78; Persson 2007, s. 6: Lilja Waltå 2011, s. 134-138) 
står för.  

Så trots att bokens strävan och avsikt är att förnya sagostunden fokuseras det 
vidgade textbegreppet enbart på muntligt berättande. Bildmedium och andra me-
dier har valts bort. Man kan dra paralleller till Sandins resonemang om att läsning 
i läsfrämjande rapporter betraktas som oproblematiskt och att kopplingen till tek-
nik är ovanlig (Sandin 2011, s. 241-243). Trots att utgångspunkten är ett beeing-
perspektiv i relation till barnet så blir konsekvensen här istället ett becomingper-
spektiv, genom att man utgår från en traditionell textvärld (den vuxnes) istället för 
ett vidgat textbegrepp (barnets). Medium som är nära barn såsom tv, film och da-
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taspel framstår som en oformulerad motpol till boken som medium. Det görs ing-
en reflektion om att vare sig bilden eller dessa medier är någon del av sagostun-
den. Återigen går att dra paralleller till Sandin som konstaterar att kopplingar till 
ny teknik är ovanligt (Sandin 2011, s. 78). Föreställningen om barn som ”kräsna” 
går att härleda till Perssons diskussion om hur skönlitteraturen betraktas som nå-
got naturligt gott. Han förespråkar ett vidgat textbegrepp där gamla och nya me-
dier kan mötas (Persson 2007, s. 6-12).  

Det uteblivna vidgade textbegreppet stärker även James och Prouts resone-
mang om hur barndomen kan konstrueras som ett tidlöst rum. Jag menar att tid-
lösheten infinner sig genom att barnen i sagogrottan sammanvävs med en tradit-
ionell textvärld bestående av folksagor och artefakter. (James och Prout 1997, s. 
17). 
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Vilka föreställningar kring litteratururval kom-
mer till uttryck i metodhandboken? 
Efter att ha analyserat barnsynen i metodhandboken har jag funnit att den domine-
ras av ett traditionellt perspektiv, som befäster utbildningssektorns kulturbegrepp 
snarare än kultursektorns. Under denna rubrik fokuserar jag på föreställningar om 
vilka litteratururval som görs. Det är särskilt relevant när man utgår från sago-
stundens läsfrämjande syfte och intentionen att utveckla och modernisera den 
traditionella sagostunden. 

Jag har delat upp föreställningar om litteratururval i två rubriker: den synliga 
diskursen och den osynliga diskursen.  

Den synliga diskursen  

“Fånga in barnen” - intrigens betydelse 
Som redan framkommit i min analys är faktorer såsom tydlighet, koncentration 
och enkelhet centrala faktorer inom bokens sagostund. Det borde också få konse-
kvenser för urvalet av litteratur. I följande citat befästs hur litteratururvalet baseras 
på intriger och en muntlig berättartradition. 

Man kan välja om man vill ha boken med eller inte. Ibland har vi boken stående någonstans i 
sagogrottan som dekoration, ibland börjar vi med att slå upp boken som till exempel ligger 
gömd i skattkistan och läser första raden högt för att sedan övergå till att berätta muntligt. 
(Falk och Möller 2009, s. 21).  

 
Boken framställs här som ett dött föremål eller som dekoration, vilket befäster det 
rituella rummet och den traditionella barndomsdiskursen. Det blir en paradox i 
relation till det läsfrämjande uppdraget och stärker synen på läsning som opro-
blematiserad (Sandin 2011, s. 78; Persson 2007, s. 6: Lilja Waltå 2011, s. 134-
138). Moderna medier och bilder är osynliggjorda på sagostunden, med följd att 
den starkaste markören inom den moderna sagostunden är traditionellt muntligt 
berättande. Här ansluter jag mig återigen till Perssons resonemang om att olika 
textvärldar måste mötas och integreras för att vara relevanta för dagens barn. Den 
läsfrämjande verksamheten kan inte bara vara aktuell inuti sagogrottan, utan 
måste fortsätta utanför sagogrottans rum (Persson 2007, s. 12). Intrigens betydelse 
för urvalet av litteratur beskrivs genom utsagor såsom: 
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En rekommendation är att försöka hitta några rader och/eller uttryck i berättelsen som känns 
viktiga och typiska för författaren och lära sig dem utantill. Ovanstående problematik gäller 
främst bilderböcker och kapitelböcker.” (Falk och Möller 2009, s. 13).  

 
Här menar jag att Buckinghams resonemang om hur vuxna producerar diskurser 
för barn framgår genom att det i litteratururvalet ingår att den vuxne ska lära sig 
något utantill (Buckingham 2007, s. 9 och 12). Läsningen befästs som oproblema-
tiserad, genom att urvalsprocessen utgår från vuxenvärldens perspektiv. Intrigens 
betydelse förstärks av barnbibliotekarier som förknippar berättande med hög sta-
tus. Det indikerar att vuxenperspektivet är dominant. (Hedemark och Borrman 
2013, s. 8; Svensson 2005, s. 48). Det återkommer i Simonssons forskning där 
barn skapar mening av bilderna medan pedagogerna lyfter fram textens betydelse. 
Simonsson menar även att bibliotekets textvärld närmar sig skolans och forskar-
världen har gett bilderboken en snävare definition än vad barnanvändarperspekti-
vet motiverar (Simonsson 2004, s 205). Följande utsaga menar jag stärker kopp-
lingen till utbildningssektorns kulturbegrepp och sagostunden blir som en för-
längning av skolans värld. Brink som, har belyst hur sagogenren och traditionella 
bilderböcker utgör en dominant diskurs inom skolan och lärarnas litteratururval 
tar spjärn i traditionella böcker och böcker som de själva tyckte om som barn. 
(Brink 2011, s. 42).  

”Vi har valt att använda begreppet ”saga” som synonymt med ”berättelse” 
oavsett vilken form den har.” (Falk och Möller 2009, s. 9). Folksagor nämns som 
tacksamma att använda eftersom de härstammar från en muntlig tradition. De in-
nehåller ofta upprepningar och de är lätta att visualisera, såsom tre små grisar och 
en prinsessa. Urvalet befästs i det traditionella textbegreppet som påverkar det 
läsfrämjande uppdraget och den litteratur som folkbiblioteket väljer att förmedla. 

Man använder sig både av enkla böcker och böcker med mer text. Huvudsa-
ken är att materialet är lätt att konkretisera och visualisera med hjälp av figurer 
och rekvisita.  

Har boken lite text kan man brodera ut det man berättar och har den mycket text så kan man 
plocka bort allt oviktigt, så att bara skelettet och meningen med berättelsen finns kvar. (Falk och 
Möller 2009, s. 21).  

 

Citatet bekräftar uppfattningen om att intrigen har en stor påverkan på valet av 
sagostundens material.  

Viktigast av allt är, som sagt, att man tycker om berättelsen och att man framför den på sitt 
eget sätt. Fånga in barnen genom att försöka få ögonkontakt med alla och genom att höja och 
sänka rösten”. (Falk och Möller 2009, s. 18).  
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Här återspeglas den vuxnes perspektiv i val av litteratur. ”Berättelsen som ska 
framföras” är intressant att koppla till barn som ska ”lära sig lyssna” och här 
framställs återigen en didaktisk diskurs.  

Poesi öppnar möjligheter för barn att lyssna aktivt på språket 
I metodhandboken lyfts poesi fram som en viktig byggsten. Den förmedlar käns-
lor och bilder och öppnar möjlighet för barnen att lyssna aktivt på språket. Även 
om man inte helt ”förstår” en dikt (vilket ju ibland kan vara svårt nog för oss 
vuxna!) kan barn fångas av orden och skönheten i en dikt. Genom poesin får bar-
nen tillgång till ett språk som förmedlar känslor och bilder. Det har annars osyn-
liggjorts i metodhandboken, men är ändå inringat inom en didaktisk diskurs. Jag 
ansluter mig här till Lilja Waltå som menar att läsning måste leda till något mer än 
igenkänning. I metodhandboken anser jag att det yttrar sig genom att man ska 
förstå (Lilja Waltå 2011, s. 134).  

”Rim och ramsor använder vi av olika skäl. Det utgör en variation på temat 
och tillför något nytt som hjälper till att upprätthålla koncentrationen. Ramsor och 
rim är en sorts språklek och språkövning” (Falk och Möller 2009, s. 21). Koncent-
rationen styr litteratururvalet och det centrala under sagostunden blir att lyssna till 
den vuxne som förmedlar sitt budskap. Här befästs barnkulturen som en del i ut-
bildningspolitiken (Rydsjö och Elf 2007, s. 179-180). 

"Läsningen av en dikt kan ge upphov till interaktivitet. I en rimmad dikt kan 
barnen få fylla i slutrimmet. I dikter som innehåller påståenden svarar barnen oft-
ast av sig själva" (Falk och Möller 2012, s. 21). Att använda retoriska frågor 
kopplat till läsbegreppet är inte oproblematiskt eftersom läsningen sammanvävs 
med den traditionella textvärlden (Sandin 2011, s. 22; Persson; 2007, s. 6; Si-
monsson 2004, s. 112). Även här framgår den slutna kunskapssynen som Lilja 
Waltå lyfter i sin forskning (Lilja Waltå 2011, s. 134). 

Sång och musik är ett annat sätt att få barnen att interagera. Det är större 
chans att barnen sjunger med om man väljer en sång som de kan tänkas känna 
igen från förskolan eller hemmet. Här finns också en koppling mellan den läs-
främjande diskursen och skolans värld (Juncker 2010, s. 243; Persson 2007, s. 7; 
Lilja Waltå 2011, s. 134). 
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Den osynliga diskursen  

“Man bör vara försiktig med svåra och känsliga teman som död, sorg, 
mobbing” 
 

Mycket snart stod det klart att barnen inte hängde med när vi läste högt ur en bok eftersom de 
inte såg bilderna hur vi än ansträngde oss för att visa dem. De var också för små för att kunna 
koncentrera sig på en längre berättelse och därmed blev sagostunderna väldigt korta. Alltså 
fick vi börja berätta på ett annat sätt, utan bok. Tanken var att visualisera och konkretisera det 
som hände i berättelsen så att alla skulle kunna vara med på noterna.(Falk och Möller 2009, s. 
8).  

Här synliggörs återigen den slutna kunskapssynen som Lilja Waltå resonerat kring 
genom sagostunden som syftar till att allt ska gå att förstå. I ovanstående utsaga 
framkommer ett being perspektiv på barnet, genom att man anpassar sig efter 
dem, när man omstrukturerar sagostunden, samtidigt kan man tänka sig att be-
grepp såsom visualisera och konkretisera leder till att litteratururvalet kopplas till 
ett didaktiskt material, då det borde vara svårare att konkretisera material som är 
abstrakt, vilket stärks av Nikolajeva som menar att den intressanta litteraturen är 
den som lämnar luckor för läsaren att fylla med eget innehåll, såsom tidigare kun-
skaper och erfarenheter (Nikolajeva 2000, s. 13). Här framgår även hur boken 
utesluts från sagostunden, vilken kan stärka den som dött föremål och påverka den 
läsfrämjande aspekten genom att den inte används. Något som går samman med 
att bilderna väljs bort utan analys om vilken betydelse det kan få ur barnets per-
spektiv. 

Att begrepp såsom visualisera och konkretisera ges så stort utrymme, förstär-
ker att det är en didaktisk grund som ligger bakom urvalet. Något som likar Si-
monssons resultat som visar hur pedagogerna i förskolan ser det som sin uppgift 
att ta in ett slags ideal barnkultur som ska förmedla ett visst kulturellt kapital där 
barnboken ses som ett pedagogiskt redskap. Pedagogernas införskaffande av litte-
ratur styrs av åldersbaserade och läsförståelsebaserade kriterier (Simonsson 2004, 
s. 68). Barnen ska förstå vad de läser och socialiseras in i en tolkningsgemenskap 
(Simonsson 2004, s. 68). Detta synsätt på urvalet av litteratur framträder även i 
mitt material genom att man betonar begrepp såsom visualisera och konkretisera 
och genom att rekvisitan som ska leda till visualisering lyfts fram istället för bil-
derboken som även kan leda till mer än att visualisera beroende av hur bilder och 
text hör samman. Det blir en förstärkning av diskursen om den styrda sagostunden 
genom kopplingen till dockorna som förmedlar en vuxenideologi och vuxenvärl-
den som styr budskapet. Här kan man tänka sig att bilderböcker och andra medier 
skapar en öppnare ingång till fiktionen.  
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Ibland när det är svårare texter använder vi någon figur för att framhäva det viktigaste i tex-
ten. Även om man inte uppfattar allt i texten förstår man då kanske lite av vad den handlar om 
och kan ha nöje av att se figurerna och känna rytmen – allt enligt vår princip att alla ska få 
med sig en positiv upplevelse från sagostunden." (Falk och Möller 2009, s. 22).  

 

Återigen framträder föreställningen om att det är centralt för barnet att förstå ett 
särskilt budskap, något som man kan tänka sig kommer att påverka litteratururva-
let genom att enklare intriger fokuseras och mer oklar litteratur väljs bort. 

"När vi till exempel berättade sagor från olika länder under Mångkulturåret 
kunde vi ha både representativ dansmusik och avslutande stillsamma visor." I an-
slutning till urvalet av litteratur framträder att man bör vara försiktig med svåra 
och känsliga teman som död, sorg, mobbing eftersom man inte känner barnen och 
inte har möjlighet att arbeta vidare med dem" (Falk och Möller 2009 s. 19). Att 
inte använda litteratur som ställer existentiella frågor förstärker att barndomen och 
sagostunden är slutna rum och att man inte ställer frågor som når utanför rummet. 
Det bekräftar även föreställningen om att det finns en särskild barndomsdiskurs 
som synliggörs i metodhandbokens sagostund. 

Bokens strävan är att förnya sagostunden. Man kan konstatera att det vidgade 
textbegreppet som det framkommer i boken innebär fokusering på det muntliga 
berättandet framför bildmedium och andra medier. Här går det att dra paralleller 
till Sandins resonemang om att läsfrämjande rapporter lyfter fram läsning som ett 
oproblematiskt begrepp där kopplingen till teknik är ovanlig (Sandin 2011, s. 241-
243). Trots att utgångspunkten är ett beeingperspektiv i relation till barnet så blir 
konsekvensen istället ett becomingperspektiv, genom att man utgår från en tradit-
ionell textvärld (den vuxnes) istället för ett vidgat textbegrepp (barnets). Medium 
som är nära barn - såsom tv, film och dataspel- framstår som en oformulerad mot-
pol till boken som medium och det saknas reflektion om effekten av att dessa bil-
der och media utesluts. Det får som konsekvens att dessa medier inte en del av 
sagostunden. Den föreställning om barn som ”kräsna” som förekommer går att 
koppla till Perssons diskussion om hur skönlitteraturen betraktas som något natur-
ligt gott, han förespråkar ett vidgat textbegrepp där gamla och nya medier kan 
mötas (Persson 2007, s. 6-12).  

Nikolajeva lyfter fram visuell läskunnighet och menar att bilderboken är vik-
tigt i denna process, då det kan leda till att man lär sig att avkoda andra medier 
bättre (Nikolajeva 2000, s. 264). Det är intressant i relation till Ulla Rhedins reso-
nemang om vad det skulle innebära för bilderboken att byta teoretisk hemvist och 
definiera sig som ett komplext berättat flermedialt medium inom det intermediala 
forskningsfältet (Rhedin mfl, 2013, s. 12). Enligt detta resonemang kan man alltså 
dra slutsatsen att bilderboken kan vara en ingång till andra medier.  

I boken framgår att återgivningen av texten följer förlagan mer eller mindre 
troget. ”Själva stommen eller skelettet i berättelsen finns alltid med, men en lång 
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text kan behöva skalas av för att barnen ska förstå vad som händer och en kortare 
text från till exempel en småbarnsbilderbok kan ibland behöva broderas ut lite.” 
(Falk och Möller 2009, s 12). Här framträder en ambivalent och oklar inställning 
till valet av litteratur. Hade det sett annorlunda ut om man istället valt att utgå från 
barnets perspektiv? Valet kretsar mycket på hur litteraturen ska berättas och 
mindre på hur barnet ska läsa litteraturen/bilder och fantasi. 

I resultatet så här långt är den didaktiska diskursen dominerande (Juncker 
2010, s. 243). Man kan fråga sig vad som händer med syftet att stimulera fantasin. 
Har denna faktor osynliggjorts eller kommer den kanske till uttryck mer indirekt i 
litteraturen? 
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Vilka föreställningar av barn- och barndom 
kommer till uttryck i bilderböckerna som den 
förmedlar? 
I detta avsnitt analyserar jag vilka föreställningar av barn- och barndom som 
kommer till uttryck i bilderböckerna. Förstärker det bilden som kommit fram i 
min analys av metodhandboken eller ifrågasätts den? 

Folksagans intrig 
Intrigen ges stort utrymme i metodhandboken. Den ligger till grund för litteratur-
urvalet och sammanvävs med begrepp som koncentration och lyssnande. De ut-
valda böckerna Gemensamt för böckerna Ture blåser bort, Lilla Annas mamma 
fyller år, Totte går till doktorn och Det var det fräckaste är goda exempel på detta. 

Boken Ture blåser bort inleds med ”Här är Ture”. Bilden visar Ture som ser mot 
läsaren, klädd i röd tröja och blå byxor. Intrigen börjar i hemmet, men fördjupas 
när Ture tar en promenad, för då blåser han och hunden ”Hej” bort över ”stora 
Världen”. Trots att Ture vill stanna och undersöka allt spännande i stora världen - 
giraffer, bilar och fiskar så blåser de tillbaka hela vägen hem istället. Intrigen både 
startar och slutar i det trygga hemmet. Berättelsen bottnar i det mest typiska hand-
lingsförloppet i barnlitteraturen som är "hemma - uppbrott hemifrån - äventyr - 
hemkomst". Hemmet erbjuder en trygghet, men hjälten måste ge sig iväg för 
hemma händer det ingenting. Borta är det spännande, men det är farligt och då 
måste hjälten återvända hem, ofta efter att ha förvärvat skatter eller nya kunskaper 
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(Nikolajeva 2004, s. 57). Intrigen är inspirerad av folksagans mönster genom den 
upprepande funktionen. Meningar som ”Hej, nu är vi hemma i lilla huset med lilla 
stolen och lilla bordet och lilla goda middagen” kännetecknar den traditionella 
sagostunden och det traditionella textbegreppet. Intriger som utgörs av ”resa till 
främmande land” är en typisk barnboksintrig (Nikolajeva 2004, s. 50).  

I Lilla Annas mamma fyller år utgörs intrigen av att Lilla Annas mamma fyll-
ler år, men Lilla Anna har inga pengar att köpa en present för så hon bestämmer 
sig för att baka en tårta. Sedan får läsaren följa hur Lilla Anna bakar en tårta steg 
för steg. ”Anna gick till skafferiet. Där hittade hon ett paket marängbottnar och 
vispgrädde och fyra bananer”.  

Bilderna bekräftar det som intrigen berättar. Berättelsen slutar med att Lilla 
Anna och pappa som försovit sig sjunger för mamma. Även här påminner intrigen 
om folksagan genom det upprepande mönstret. Berättelsen slutar i den trygga 
hemmiljön. 

I Totte går till doktorn utgörs intrigen av att Totte går till doktorn där han 
väger sig, mäter sig och får en spruta. I slutet av berättelsen när Totte kommer 
hem tar han en spruta på sin nalle. ”Totte har väldigt bråttom hem. För Nalle har 
ju inte fått någon spruta mot farliga sjukdomar, så Nalle måste genast gå till dok-
tor Totte”. 

 

Också i denna bok använder sig författaren av folksagans struktur och berättelsen 
slutar i det trygga hemmet.  

Boken Det var det fräckaste! handlar om mullvaden som undrar vem som har 
bajsat på hans huvud. ”Alltihop började en dag när mullvaden stack upp huvudet 
ur sin håla för att se efter om solen hunnit upp”. 

Intrigen består av att mullvaden ska ta reda på vem som har bajsat på honom. 
Han frågar djur efter djur (hästen, grisen, hunden) om de har bajsat på honom. 
Mullvaden får tag i den skyldige. Det är hunden. När han fått reda på det så för-
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svinner han ned i hålan igen. Även denna berättelse har en upprepande funktion 
och slutar i hemmet. 

Fjärilens resa inleds med att pojken Ming förlorar sin pappersfjäril. Den fort-
sätter med att läsaren får ta del av pappersfjärilens sökande efter Ming. Längs 
vägen får pappersfjärilen/läsaren följa denna fråga: ”Vad började man tillverka 
här i Kina för nästan 2 000 år sedan och som man tillverkar och använder än 
idag?”. 
 

 

Berättelsen avslutas med att pappersfjärilen återvänder till Ming. 
Elefantens kudde: en kinesisk godnattsaga handlar om pojken Sing Lo som 

hjälper kejsarens elefant att sova. ”Det var en gång en pojke som hette Sing Lo 
och bodde i staden Peking”. Boken har en tydlig moralisk intrig genom att Sing 
Lo är rik och aldrig behövt göra något själv förut, Sing Los utveckling går från en 
ofullkomlig till en fulländad människa (Nikolajeva 2004, s. 51). Berättelsen slutar 
med att både elefanten och Sing Lo somnar tillsammans.  

Och i Herr Ström reser bort består fabeln av att Herr Ström har tråkigt ef-
tersom ingen handlar i hans affär. På en flygande matta far han iväg till Egypten 
där han träffar Cleopatra som följer med honom hem och sedan blir inget sig likt 
igen.  
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I böckerna finns ett enda klart avgränsat handlingsförlopp. Gemensamt för böck-
ernas intrig är att de bygger på folksagans struktur, vilket jag anser bekräftar att 
det är en traditionell sagostund som lyfts fram i boken, snarare än en modern. Den 
enkla intrigen går i linje med en didaktisk föreställning av barnet. Paralleller går 
att dra till Simonsson, som visar hur man tar in ett slags ideal och didaktisk littera-
tur i förskolan och barnboken uppfattas som ett pedagogiskt redskap (Simonsson 
2004, s. 17). Barnboken som pedagogiskt redskap tycker jag stärks av synliggö-
randet av den slutna kunskapssynen som syftar till att skapa koncentration och 
lyssnande barn. Intrigerna visar på hur litteraturen närmar sig utbildningssektorns 
kulturbegrepp där fokus ligger på pedagogisk filosofi. Buckingham identifierar, 
som tidigare nämnts, två typer av diskurser som omsluter barn. Det är litteratur 
skriven för vuxna om barn och litteratur skriven av vuxna för barn. Analysen av 
metodhandboken och bilderböckerna bottnar i samma ideologier, vilket förstärker 
och fördjupar maktstrukturen kring barnet på sagostunden (Juncker 2010, s. 
241;Buckingham 2007, s. 8). Resultatet fördjupar min hypotes från analysen av 
metodhandboken: fokus ligger på intrig och muntligt berättande leder till litteratu-
rurval med enkla intriger. Här används inte forskningsresultat som visar att små 
barn skapar mening i bilderbokens bilder (Simonsson 2004, s. 112). Det bekräftar 
den oproblematiserade synen på läsning (Persson 2007, s. 6). 

Jag anser att resultatet även stärker sagostundens fasta struktur och vuxen-
världens ideologier om barndomen. Litteratur för barn ska vara enkla och klara. 
(Rose 1992, s. 1; Kriström 2008, s. 38). Diskurserna om traditionella textvärldar i 
metodhandboken och litteraturundersökningen förstärker tillsammans den tradit-
ionella diskursen och föreställningen om att sagostunden skapar ett tidlöst rum 
med markörer såsom nostalgi (Allison och Prout 1997, s. 212).  

Ord och bilder i samverkan 
I följande text analyserar jag hur text och bild samverkar i bilderböckerna och vad  
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det kan innebära för föreställningen av barndomen. Det är särskilt relevant i relat-
ion till att bilderna osynliggörs på sagostunden samtidigt som det läsfrämjande 
uppdraget betonas. Simonsson visar i sin forskning på betydelsen av bilder för 
barn, eftersom det stärker barnens egna textvärldar (Simonsson 2004, s. 17).  

Totte går till doktorn är exempel på en symmetrisk bilderbok. Texten lyder 
”När Totte går till doktorn, klär han av sig i doktorns väntrum. Tottes mamma 
hjälper till” och bilden gestaltar mamma som klär av Totte.  

Boken Ture blåser bort är symmetrisk med kompletterande inslag. Den sym-
metriska funktionen synliggörs redan på omslaget, där titeln Ture blåser bort visar 
just hur Ture blåser bort. De kompletterande inslagen synliggörs via färgerna på 
Ture och hunden, men nämns inte i texten. Det förstärks också när intrigen förtä-
tas. Meningen ”En väldigt stor blåst är det. Nu blåser den på Ture så att Ture blå-
ser bort över stora Världen” illustrerar att Ture och Hej blåser bort över världen 
omgivna av mörka moln. 

Lilla Annas mamma fyller år är en symmetrisk bilderbok. Symmetrin tydlig-
görs genom att texten ”Lilla Anna gick upp tidigt på morgonen då mamma och 
tuppen och blommorna sov.” illustreras med bilder i ett negativt bildrum där 
mamma, tuppen och blommorna sover. Ett annat exempel på detta är hur ett fat 
som är blått skildras både i ord och bild. Den didaktiska diskursen som omringar 
barnen befästs också genom att böckerna är realistiska och handlar om vardagen. 
Böckerna syftar till att berätta om en situation och erbjuda en lösning. 

Det var det fräckaste är även den en symmetrisk bilderbok. Boken skulle 
kunnat vara kompletterande genom text och bild, men eftersom texten är dubbel - 
en vanlig och en inom parentes som förklarar bilden - så blir den i slutändan 
symmetrisk. Bildrummen är framförallt negativa med fokus på huvudkaraktärer-
na. 
 

Fjärilens resa är symmetrisk med kompletterande inslag. Symmetrin finns exem-
pelvis i texten ”En pagod är ett buddistiskt tempel där reliker och skrifter förva-
ras” och bilden visar detta. 
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Elefantens kudde är symmetrisk med kompletterande inslag. De komplette-
rande inslagen märks i symbolerna för honung, ingefära och mjölk. 

Elefanten får Sing Lo att göra saker åt honom. ”Han hade aldrig själv behövt göra 
något”, varken att mjölka en buffel, gräva upp en ingefärsrot och hämta honung 
från ginkgoträdet.  

Ovanstående exempel synliggör att alla böcker är symmetriska och komplette-
rande utom Herr ström reser bort. Det bygger på föreställningar om barnet utifrån 
en didaktisk diskurs och osynliga ideologier som omringar sagostundens barn (J. 
McKenzie & Rosamund K. Stooke 2007, s.1; Rose 1992, s. 3; Kriström 2008, s. 
38). Gemensamt för urvalet av litteratur är en enkel intrig byggd på folksagans 
mönster. Kompletterande och symmetriska förhållanden, där luckorna är identiska 
i ord och bilder eller där det inte finns några luckor alls inte lämnar mycket för 
läsarens fantasi (Nikolajeva 2000, s. 27). Detta indikerar att den didaktiska fanta-
sin råder även inom sagostunden.  

I Herr ström reser bort vilken skiljer sig från de andra böckerna, synliggörs 
hur andra berättelser tar form om man följer bilderna. Nikolajeva menar att bil-
derböcker som använder sig av förstärkning och kontrapunkt erbjuder särskilt 
stimulerande läsning, eftersom de tillåter olika tolkningsformer och kräver ett 
aktivt deltagande från läsaren (Nikolajeva 2000, s. 36). Detta innebär att ur ett 
läsfrämjande perspektiv och ur barnets perspektiv borde dessa bilderböcker lyftas 
fram under och i anslutning till sagostunder.  

Herr Ström reser bort skiljer sig från de andra böckerna. Den är expanderande 
och kontrapunktisk. Den kontrapunktiska infallsvinkeln gestaltas direkt där ge-
nom att Herr Ström sitter i en soffa och läser om Egypten. Den kontrapunktiska 
vinkeln illustreras i scenen när Herr Ström reser iväg. Texten lyder ”Jag skickar 
ett vykort över pyramiderna!" ropar herr Ström när han försvinner bort över 
hustaken. På bilden syns Herr Ströms kompis Dora som gråter och tittar ut efter 



 43 

herr Ström som försvinner bort över hustaken. Här förstärker bilden texten och 
skapar även en egen berättelse. 

 

En lucka skapas i texten, så att barnets egen fantasi kan ta vid. Det är särskilt in-
tressant om man vill förmedla litteratur till barnet utifrån barnets perspektiv. I 
denna lucka kan man tänka sig att det annars så slutna rummet möjliggör ett 
beingperspektiv på barnet. Det kan skapa utrymme för barnets egen fantasi och 
det slutna rummet blir rörligare (Nikolajeva 2000, s. 119; Simonsson 2004, s. 205; 
Hedemark och Borrman 2015, s. 60). Att detta perspektiv endast framkommer i en 
av böckerna stärker, menar jag, att sagostunden som läsfrämjande verksamhet 
vilar på en oteoretisk grund som skulle behöva analyseras i relation till olika 
forskningsfält. Jag anser även att syftet med sagostunden skulle tjäna på att verk-
ligen definieras. Ska det vara en förlängning av skolans kulturbegrepp eller en 
motpol som kan belysa moderna textvärldar. (Rydsjö och Elf 2007, s. 179-180). 

Det belyser även Buckinghams definition av barndom som beror på upprätt-
hållandet av två diskurser, där den ena är producerad av vuxna om barn – metod-
handboken och den andra är producerad av vuxna för barn – bilderböckerna 
(Buckingham 2007, s. 9 och 12). Genom den didaktiska fabeln vävs dessa diskur-
ser samman och stärker föreställningen om den didaktiska diskursen i anslutning 
till barnet och barndomen. 

 
Bilderbokens miljöskildringar 
I följande text granskas miljön i bilderböckerna och vad detta innebär för före-
ställningarna av barnet.  

I Ture blåser bort och Lilla Annas mamma fyller år består miljön av bak-
grundsmiljöer. I Totte går till doktorn är miljön integrerad och berättelsen skulle 
inte kunna utspela sig någon annanstans än hos doktorn. Fjärilens Resa, Herr 
Ström reser bort och Elefantens kudde består av integrerade miljöer. 
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Minimala eller reducerade miljöskildringar som i Lilla Annas mamma fyller 
år och Totte går till doktorn är böcker som vänder sig till mycket små barn och 
beskriver begränsade miljöer med fokus på ett fåtal väsentliga detaljer, samtidigt 
som de utelämnar allt som inte har med handlingen att göra. Miljöerna är av bak-
grunds typ (Nikolajeva 2000, s. 123). Nikolajeva skriver att negativa rum innebär 
att all uppmärksamhet dras mot huvudbilden och stimulerar läsaren till en snabb 
bläddring. Det är följaktligen inte positivt ur ett läsfrämjande perspektiv och det 
förstärker hur sagostunden som presenteras i boken närmar sig det didaktiska kul-
turbegreppet (Nikolajeva 2000, s.123; Juncker 2010, s. 243).  ). Lilla-Anna, Ture-
böckerna och Totteböckerna är exempel på detta, såsom texten i ”Totte skriker för 
att sprutan sticks” som följs av ett negativt bildrum där Totte skriker när sprutan 
sticks.  

Fullständiga visuella miljöskildringar innebär att miljön är integrerad och har 
utöver sin primära funktion även ett atmosfärskapande syfte. Bilden presenterar 
en fullmålad tavla med många detaljer och utan negativt bildrum (Nikolajeva 
2000, s.123-124). Återigen är det Herr Ström reser bort som skiljer sig från öv-
riga böcker. Här går att finna fullständiga visuella miljöskildringar, vilket skapar 
utrymme för barnets egen fantasi (Nikolajeva 2000, s. 119; Simonsson 2004, s. 
205).  

Integrerade symmetriska miljöskildringar kan ses i böcker som är historiskt 
förankrade. Där har miljön en viktig funktion att förmedla kunskaper om den epok 
som beskrivs (Nikolajeva 2000, s. 25). Den visuella miljöskildringen spelar en 
avgörande roll i bilderböcker som har ”etnisk” tematik. Detaljer i miljön berättar 
för läsaren om kulturen som boken avspeglar (Nikolajeva 2000, s. 118). 

I mitt urval av litteratur synliggörs detta perspektiv i Fjärilens resa och Ele-
fantens kudde. 

I Fjärilens resa gestaltas detta exempelvis genom en armé med uråldriga sol-
dater och den tillhörande texten ”1974, när man grävde en brunn, upptäcktes kej-
saren Qin Shi Huangdis grav. I graven hittade man tusentals lersoldater i naturlig 
storlek.  
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I Elefantens kudde illustreras detta genom symboliska bilder. Elefantens kudde 
pryds av stor elefant och liten pojke som är frånvänd från läsaren. Endast män 
gestaltas på bilderna och elefanten finns i templet.  

  

Jag menar att dessa böcker är didaktiska på liknande sätt. I Fjärilens resa fram-
kommer det genom textrutor ”I Kina är bambun en viktig växt. Av bambu tillver-
kar man till exempel möbler, korgar och penslar” och i Elefantens kudde genom 
”En pagod är ett buddistiskt tempel där reliker och skrifter förvaras.”  

Via miljön tar en traditionell kontext form. ”Och när de flög iväg tittade de 
ner över Kina, det väldiga vackra landet, med dess floder och berg, dess vete – 
och risfält, dess människor och cyklar”. Min fundering blir: Vad får det för kon-
sekvenser för föreställningen av barndom att litteratur från andra länder dels sepa-
reras från övrig litteratur (genom genre) och dels beskrivs ur en extra didaktisk 
kontext med förstärkning av traditionell musik? I både Fjärilens resa och Elefan-
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tens kudde består litteraturen av frågor i texten som kan nå utanför sagogrottans 
rum, men som samtidigt har en didaktisk och styrd form. Återigen kan man se 
diskurser som samverkar på flera nivåer, vilket borde kunna bidra till ett förfräm-
ligande i stället för ett närmande (J. McKenzie & Rosamund K. Stooke 2007, s.1; 
Rose 1992, . 1-3; Kriström 2008, s. 38 ). 

Bilderbokens personskildring  
Den viktigaste informationen om personerna i bilderböckerna får man genom 
kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Nikolajeva 2000, s. 149).  

Ture är en vit man med hatt som ser mot läsaren. Anna är en vit flicka med 
klassiska flickattribut såsom klänning, som ser rakt mot läsaren. Herr ström är en 
vit man som också har kontakt med läsaren.  

Man får fram intressant information om bilderböckerna genom att ställa dessa 
böcker i relation till böckerna i kategorin ”ut i viva världen”. Här är karaktärerna 
bortvända från läsaren och på flera bilder gestaltas skuggliknande människor, eller 
personer med svartmålade ögon vilket ger ett anonymt intryck. 

 

Fjärilens resa inleds med ”Ming bor i en liten stad i Kina”. På bilden finns en 
bortvänd pojke som jagar en drake. Det kan jämföras med Elefantens kudde: ”Det 
var en gång en pojke som hette Sing Lo och bodde i staden Peking”. I båda böck-
erna lyfts nationaliteten fram direkt. Här befästs hur litteraturen från denna kate-
gori är särskilt didaktisk, något som skapar en osynlig diskurs om nationalitet på 
sagostunden (J. McKenzie & Rosamund K. Stooke 2007, s.1; Rose 1992, s. 1-3; 
Kriström 2008, s. 38 ). 

Boken Herr Ström reser bort är den bilderbok som har flest luckor. Den 
präglas samtidigt av en traditionell diskurs genom att slutbilden visar hur Cleo-
patra städar och ordnar i affären och då kommer besökarna. Den heterosexuella 
normen stärks av att de dessutom har fått en bebis och genom att olika heterosex-
uella par är avbildade. Det är en traditionell diskurs i en bok som annars innehål-
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ler flest luckor, vilket visar prov på hur olika diskurser kan gå med och mot 
varandra inom böckerna och påverka ideologier om barndom (Buckingham 2007, 
s. 8). 
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Slutdiskussion: Vad kan synliggjorda föreställningar 
kring barn- och barndom innebära för utvecklingen av 
sagostunden och i förlängningen barnbibliotekets 
verksamhet? 

I min slutanalys binder jag samman de två analyserna och besvarar på frågan: Vad 
kan synliggjorda föreställningar innebära för utvecklingen av sagostunden och i 
förlängningen barnbibliotekets verksamhet? Något som jag gör under rubrikerna: 
”Sagostundens tidlösa rum”, ”Sagostunden som läsfrämjande?”, ”Didaktiska bil-
derböcker och begräsande samtal”, och ”Barnbibliotekets framtida verksamhet”. 

Sagostundens tidlösa rum? 
Om en av utgångspunkterna inom barndomsforskning är att barn- och barndom 
måste förstås utifrån ett rörligt perspektiv där essensen är att barndomsbegreppet 
rymmer en mångtydighet snarare än en slutenhet och målet är att tömma barn-
domsbegreppet på dess mening, visar mitt material på en sagostund där föreställ-
ningarna kring barn är fyllda med mening och där berättelsen om en viss typ av 
barndom återupprepas och förstärks på flera nivåer (Johansson).  

Jag menar att det är ett problem att flera av syftena i metodhandboken utgår 
från den vuxnes värld. Det märks exempelvis genom barnsynen i metodhandbo-
ken där tre föreställningar om barndom vävts samman; det oskuldsfulla barnet, det 
kompetenta barnet och framtidsbarnet. I samtliga föreställningar förstås barnet 
utifrån ett becomingperspektiv – såsom lärande subjekt (Hedemark och Borrman 
2013, s. 4). Det innebär att ideologierna om barndom bottnar i motstridiga diskur-
ser. Den ena är en didaktisk diskurs - där barnet ses som ett kompetent lärande 
subjekt. Den andra är en oskuldsfull bild av barn och barndom, där barnet begrän-
sas och fråntas makt genom att de framställs som konservativa traditionsbärare. 
Min främsta invändning mot dessa motstridiga diskurser är att de tar spjärn i en 
oteoretisk grund vilket får konsekvenser för hur sagostunden byggs upp i relation 
till faktorer som lässtimulans, bemötande av barnet och litteratururval och skapar 
ett slutet rum. 
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Sagostunden som läsfrämjande? 
Om sagostundens intention är att vara läsfrämjande, blir det problematiskt att 
boken kopplas till ett slutet rum, där konsekvensen leder till att läsning är något 
som tar form i en annan värld. Här menar jag att barnet förflyttar sig mellan två 
världar som konstrueras på en osynlig nivå - barnet innanför och barnet utanför 
sagostunden. Innanför sagostundens värld framträder den nostalgiska och senti-
mentala barndomen. Det främsta mediet är muntligt berättande baserat på boken 
och skapande av ett ”timeless cultural space” där vuxenvärldens föreställningar 
råder om hur barnet ska vara. Något som uppenbarar sig genom att barnet kopplas 
samman med faktorer som lära sig lyssna, koncentration och begränsning av sam-
tal (Allison och Prout 1997, s. 212). 

Här menar jag att begreppet magi som lyfts fram genom den magiska sago-
stunden och barnens magiska fingrar i slutändan blir synonymt med en didaktisk 
diskurs, där metodhandbokens sagostund medvetet eller omedvetet vilar på ut-
bildningssektorns kulturbegrepp (Juncker 2010, s. 243). Här tycker jag mig se en 
intention av att modernisera sagostunden som inte når fram. Det manifesteras av 
element såsom folksagan som fortfarande är ett närvarande inslag, via intrigen 
vilken är det främsta kriteriet vid litteratururval och via den muntliga berättar-
traditionen. Att detta mönster återspeglas i bilderböckerna visar på behovet av att 
stärka den teoretiska grunden för barnbiblioteket, här stödjer jag mitt resonemang 
på forskning som visat att framtidsinriktade barnbibliotek ofta är teoretiskt grun-
dade och utgår från hur teorier kan användas i praktiken (Rydsjö och Elf 2007, s . 
179-180).  

Ett av de främsta syftena för barnbibliotek att vila på en stadig teoretisk grund 
är för att upptäcka det som Foucault menar utgör osynliga diskurser, vilket tar 
form som osynligt och kommunikativt arbete på sagostunden (Nilsson 2008, s. 
55;McKenzie & Stooke 2007, s. 1). I min analys anser jag att begränsning och 
kontroll av barnets egna diskurser kan ses som osynliga arbete, i form av kommu-
nikationen som inte får utrymme. Att belysa barns egna praktiker och osynliga 
världar tror jag skulle stärka barnets perspektiv på biblioteket, men även biblio-
tekets roll i samhället och barnbibliotekariens position som Sandin lyft fram som 
oteoretiserad (Sandin 2011, s. 17). 

Som sagostunden framställs i boken så inringas intentionen av att skapa en 
modern sagostund av ett traditionellt barndomsideal men jag vill samtidigt fastslå 
att det i sig inte behöver vara ett problem. Sagostunden är en av bibliotekens ur-
sprungsverksamheter så kanske dess syfte ska vara att presentera en mer tradition-
ell diskurs där folksagor och muntligt berättandet utgör navet. Problematiken lig-
ger i det omedvetna perspektivet och hur det förhåller sig till andra praktiker för 
barn på biblioteket. Här menar jag att Dolatkhahs resonemang om att läsfrämjande 
verksamheter utveckling måste grunda sig i att man undersöka bibliotekens rå-
dande synsätt på barns läsning (Dolatkhah 2012, s. 103). 
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Didaktiska bilderböcker och begränsade samtal 
Jag har genom tidigare forskning belyst hur barnlitteratur ständigt är omringade 
av vuxenvärldens maktperspektiv (Rose 1992, s .1; Kriström 2008, s. 37; Simons-
son 2004, s. 205). I urvalet av litteratur till sagostunden blir frågan om läsfräm-
jande, eller lässtimulerande verksamhet som jag väljer att kalla det (se Sandin) 
mer aktuell än någonsin. Här menar jag att biblioteket borde lyfta fram moderna 
barnböcker som spränger genregränserna och gör att böckerna blir svåra att gen-
rebestämma. Nikolajeva har exempelvis visat hur de intressantaste moderna bil-
derböckerna ligger i gränszonen mellan fantasi och vardag, då och nu. De tangerar 
existentiella frågor och går långt bortom ett enkelt berättande, det vill säga littera-
tur där flera olika perspektiv lyfts fram och inte enbart det traditionella didaktiska 
(Nikolajeva 2000, s. ). Sagostundens form måste gå från sluten till öppen om den 
ska fortsätta att vara ett värdefullt inslag i folkbibliotekens verksamheter för barn. 

Min analys visar istället hur den didaktiska diskursen stärks, och sagogrottan 
sluts alltmer. Bilderna i de böcker som jag lyft fram är symmetriska och komplet-
terande. Litteraturen från kategorin ”Ut i vida världen” är särskilt didaktisk genom 
retoriska frågor, vilket även stärk av miljön. Dessutom råder en frånvaro av visu-
ella miljöskildringar som tillåter frihet och tolkning.  

Hedemark menar att rekvisitan borde få större utrymme utifrån barns perspek-
tiv (Hedemark och Borrman 2015, s. 81). Denna fråga hör även samman om sago-
stunden ska ha en lässtimulerande aspekt eller inte. Artefakter är viktigt att belysa 
eftersom dessa till stor del har ersatt bilden. Till skillnad från en bilderbok med 
många expanderade bilder som kanske kan ta barnen utanför sagogrottans rum, så 
bidrar artefakter till att stärka sagogrottans struktur eller den intrig som biblioteka-
rierna själva har valt att lyfta fram. Boken framställs som ett dött objekt, genom 
att bilderna inte används för reflektion.  

Min uppfattning är att metodhandboken i slutändan leder till att den läsfräm-
jande verksamheten delvis motverkar sitt eget syfte. Om den lässtimulerande 
aspekten ska vara en av grundstenarna så är det viktigare att lyfta fram kvalitativ 
och varierande litteratur där inte det didaktiska perspektivet är mest centralt för att 
nå läsarna även utanför det rituella rummet, det vill säga litteratur som ställer frå-
gor både genom bilder och text. Analysen visar att litteratururvalet tar spjärn i den 
vuxnes vilja att förmedla en saga. Här menar jag att den läsfrämjande verksam-
heten motverkar sig själv, genom att materialet inte är läsfrämjande.  

Jag anser att det moderna biblioteket måste bryta sig loss från skolans kun-
skapstradition och lyfta fram läsaspekter som är kopplade till barns perspektiv. 
Likaså kan man fråga sig vilka barn som främjas respektive utesluts av den didak-
tiska diskursen. Risken med en fast struktur är att den i slutändan blir begrän-
sande. Det skapas inga mellanrum, inget beeing som tar tillvara barnets intresse 
här och nu. Det finns endast ett färdigt barndomsrum att träda in i.  
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I metodhandboken beskrivs samtalet med barn som en central del av sago-
stunden. Den begränsas dock till en styrd form, vilket både framgår av boken och 
litteraturens didaktiska och slutna frågor. Hedemark har konstaterat att retoriska 
frågor är vanligast förekommande på sagostunden, både i den litteratur som boken 
hänvisar till och i litteratur från andra länder, där detta är extra tydligt. Även när 
intentionen är att barnet ska förstås ur ett beeingperspektiv så är det becoming 
som speglas. Dessutom har Hedemark i sin forskning visat att kontextualiserad 
läsning är vanligast förekommande, medan dekontextualiserad som handlar om att 
barn ska frigöra sig från texten och sätta det i relation till sina egna erfarenheter 
och det som ligger längre bortom nuet (Hedemark och Borrman 2015, s. 55-57) 

Att upprätthålla koncentrationen hos barnen är återkommande i metodboken. 
Det bekräftar föreställningen om att sagostunden representerar en särskild barn-
dom när man "måste kontrollera" barns eget deltagande och egna berättelser. En 
tillspetsad fråga är om koncentrationen syftar till att barnen ska bli bättre lyssnare 
än läsare? En annan möjlig väg att gå är att följa barnens egna röster. Varför krävs 
koncentration av barnen? Och varför är pedagogiken så viktig? Hur kan alterna-
tiva upplägg se ut? 

Eftersom sagostunden är en fri (icke-obligatorisk) verksamhet kan man tro att 
den ger utrymme för barnets perspektiv. Barns egna berättelser - det som är bar-
nets egen värld - får dock inte detta utrymme. En annan väg är att göra samtalen 
till essens i sagostunden. Begränsningen av det samtalande barnet förstärker före-
ställningen om att det är en viss typ av barndom som har företräde på sagostun-
den. 

Sagostunden såsom den presenteras i boken vill vara en motvikt till digitala 
världar och barns övriga textvärldar. Problematiken är att man lyfter fram en tyd-
lig gränsdragning mellan olika former av medier i stället för att skapa en gräns-
löshet och öppenhet mellan medier, vilket jag tror skulle stärka den lässtimule-
rande verksamheten (Persson 2007, s. 12 ). 

Om sagostunden ska vara identifierad som läsfrämjande verksamhet är det 
viktigt att fördjupa barnets perspektiv. Det kan menar jag, uppnås genom att man 
använder sig av annan litteratur eller ställer öppna frågor och ge ökat utrymme för 
barnens samtal. Det vidgade textbegreppet innebär i metodhandboken muntligt 
berättande. Andra medier framställs som en omformulerad motpol till sagostun-
den och samtidigt en markör av tillvaron innanför respektive utanför sagostundens 
värld. Här saknas det även forskning om hur olika medier påverkar barns läsning. 
Den digitala världen har sammankopplats med oro från vuxenvärlden, frågan är 
hur lässtimulansen ut här, och hur ser dynamiken ut mellan olika textvärldar, och 
framförallt vilken roll kan barnbiblioteket ha i denna utveckling?  
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Barnbibliotekets framtida verksamhet 
Jag anser att två faktorer är särskilt relevanta för det framtida barnbiblioteket, dels 
att det måste ta spjärn i en teoretisk grund, men även att forskning måste ske på 
flera nivåer. Där det blir centralt att reflektera över hur barnsynen skapas och 
framställs inom biblioteket men även hur detta samspelar med andra institutioner, 
såsom skolan. Vad innebär det om delaktigheten finns på en nivå men inte en an-
nan. Mina resultat har visat på hur verksamheten kan motverka sig själv om inte 
barnets perspektiv finns på alla nivåer. Här måste verksamheten kunna motivera 
hur man grundar sina val, exempelvis om man väljer bort bilden och lyfter fram 
intrigen så ska man kunna motivera varför och ha reflekterat över konsekvenserna 
och andra möjliga vägar att gå. 

Diskussionen handlar också om hur det framtida barnbiblioteket ska utformas, 
ska det vara en förlängning av skolans värld eller en egen nyskapande värld eller 
en kombination av dessa?  

Det är även relevant att reflektera över vad som erbjuds barn inom biblioteket 
i övrigt. Finns det andra verksamheter på biblioteket som präglas av förnyelse och 
som kan vara ett komplement till sagostunden? 

Här måste frågor uppmärksammas såsom: Hur ser barns delaktighet ut på 
biblioteken idag? Är det möjligt att vuxenvärlden kan bemöta barnet och föra 
samtal utan att begränsa samtalet eller utgå från en didaktisk diskurs? Kan barn bli 
medskapare i sagostunden, i bokval och val av andra media?   

Hur ser barns egna informella mer osynliga praktiker ut speciellt kopplat till 
läsbegrepp och medier? Är barnets värld tillräckligt utvecklat eller är den ständigt 
omringad av en begränsande vuxenvärld. Kan biblioteket bidra till att väva sam-
man olika textvärldar? Och vilken typ av textvärldar ska lyftas fram, kanske kan 
man här både utgå från barnets perspektiv men även fundera hur biblioteket kan 
stå som motpol till andra diskurser i samhället. Vad ska vara är den djupaste idén 
med barnbibliotek i framtiden: Förstärkning av boken och läsning som tradition-
ellt medium? En traditionsbärande kraft i samhället? Förlängning av skolan? Ett 
positivt alternativ för barn som inte känner sig hemma i den didaktiska skolvärl-
den? 
 



 53 

Sammanfattning 
Uppsatsen tar spjärn i begreppet synliggörande, inte bara genom att beskriva före-
ställningar om vad som händer på sagostunder, utan också vad föreställningarna 
kring barn- och barndom kan innebära för utveckling av sagostunden och i för-
längningen av det moderna barnbiblioteket.  

Följande problemformuleringar är bärande i arbetet: Vilka föreställningar 
kring barn- och barndom kommer till uttryck i metodhandboken Magiska fingrar: 
Sagostunder för dagens barn? Vilka föreställningar kring litteratururval kommer 
till uttryck i metodhandboken? Vilka föreställningar av barn- och barndom kom-
mer till uttryck i bilderböckerna som den förmedlar? Vad kan synliggjorda före-
ställningar kring barn- och barndom innebära för utveckling av sagostunden och i 
förlängningen barnbibliotekets verksamhet?  

Undersökningen av frågeställningarna har dels utgjorts av att undersöka Ma-
giska fingrar: sagostunder för dagens barn utifrån barndomssociologi och diskur-
sanalys. Det är en metodhandbok som syftar till att förnya och modernisera sago-
stunden. Metoden har utgjorts av begreppsparet being och becoming samt Barbro 
Johanssons diskurser om barndom.  

För att problematisera resultatet av analysen på metodhandboken har en ana-
lys av sju bilderböcker gjorts vilka rekommenderas i metodhandboken; Lilla An-
nas mamma fyller år, Det var det fräckaste!, Herr Ström reser bort, Totte går till 
doktorn, Ture blåser bort, Elefantens kudde – En kinesisk godnattsaga, Fjärilens 
resa. Analysen har bestått av att analysera intrigen, ord och bild, bilderbokens 
miljö och bilderbokens personskildring utifrån litteraturvetenskapliga teorier 
såsom narratologi, semiotik och hermeneutik. 

Resultatet har visat hur föreställningarna kring barn och barndom utgår från 
en traditionell diskurs på flera olika plan, och skapar ett tidlöst och slutet barn-
domsrum omringat av vuxenvärlden makt, ”a cultural timeless space”. Barnet ses 
från ett becomingperspektiv och diskurserna som är mest framträdande är det 
traditionella barnet, framtidsbarnet och det kompetenta barnet. Barnets egna di-
scipliner och världar är förpassade till utkanterna och ständigt omringat av vuxen-
världens diskurs. 

Resultatet av barnlitteraturen i relation till analysen av metodhandboken har 
förstärkt den didaktiska diskursen och slutna kunskapssynen, vilket visar på hur 
barndomsbegreppet är en kraftfull diskurs som befästs på flera olika nivåer. 
Bokens framställs som ett traditionellt didaktisk medium, och övriga medier osyn-
liggörs. Textvärlden tar spjärn utifrån vuxenvärldens perspektiv och inte barnens. 
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Det magiska slutna rummet blir synonymt med ett didaktiskt och pedagogiskt 
rum.  
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