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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biblioteksverksameten Babybokprat. Intresset ligger 

i att undersöka vad medverkande i Babybokprat fått för följder för barnen och deras föräldrar. 

Det är också av intresse att undersöka hur ett Babybokprat fungerar. Detta gjordes genom att 

göra tre observationer av Babybokprat samt genomföra en gruppintervju med föräldrar som 

deltagit.  

Enligt forskning har läsning effekt på barn även när de är under ett år, vilket bibliotek i flera 

länder försöker sprida till nyblivna föräldrar. Genom undersökningen har jag tagit reda på hur 

dessa effekter kan se ut och hur föräldrarnas tankar om högläsning såg ut innan och efter 

deltagande i Babybokprat.  

Det visade sig att barnen lyssnade bättre när de hörde en bok de hört förr, och att de genom 

kontakt med böcker övade in en bokvana, som yttrade sig att de kunde bläddra själva i böckerna. 

Föräldrarna hade på förhand ett starkt bokintresse och var positiva till läsning för småbarn. De 

var förvånade över att målgruppen var så små barn, men tyckte det var bra och inte alldeles 

oväntat. Det de tog med sig från Babybokpratet var ramsorna de lärt sig och självförtroende i 

högläsningen hemma. De flesta hade dock börjat läsa lite innan de deltog i Babybokprat, vilket 

visar på att åtminstone dessa föräldrar inte är lika oinformerade om läsningens fördelar som 

forskningen påvisat. Andra inte mindre betydelsefulla saker som Babybokpratet gav var 

boktips, ramsor och en chans att träffa andra föräldrar. 

Nyckelord: Biblioteksverksamhet, föräldrar, högläsning, spädbarn. 
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1.  Inledning 

Den här uppsatsen handlar om fenomenet Babybokprat; detta undersöks genom empiri från 

Grubbebiblioteket i Umeå. Babybokprat vid Grubbebiblioteket har pågått sedan 2004. 

Babybokprat är en biblioteksverksamhet som består av ett antal regelbundna träffar med 

högläsning och ramsor för spädbarn mellan 4-8 månader (Kohkoinen, 2007, 8). Verksamheten 

har sedan 2004 spridits till andra bibliotek i Umeå, och liknande aktiviteter sker på andra ställen 

i landet. Grupperna är små, och föräldrarna är aktivt deltagande. Fokus ligger på läsglädje och 

att ha en trevlig stund mellan barn och förälder där barnet får uppmärksamhet (Molin 2010). 

Med Babybokprat menar jag i uppsatsen den verksamhet som biblioteket håller i. När det gäller 

högläsning utanför detta kallar jag det bara högläsning. 

Att högläsning för småbarn är bra för barnen har uppmärksammats av ett flertal forskare och 

bibliotek sedan tidigt 2000-tal. Att läsa för barn som är yngre än ett år har visat sig påverka 

deras språkkunskaper positivt, genom att de vid ett års ålder har blivit bättre på att uttrycka sig 

(Karrass och Braungart-Rieker 2005, 143). Trots det är det många föräldrar som inte har hört 

talas om konceptet att läsa för spädbarn. De föräldrar som hört talas om högläsning för spädbarn 

tycker ofta att det är onödigt att läsa för ett barn som är för litet för att förstå vad som berättas 

(Bus och van Ijzendoorn 1997, 47). Forskare menar dock att det är viktigt med medvetna och 

engagerade föräldrar för ett tidigt bokintresse hos barnen. Detta kan introducera barnen till 

läsglädje (Ramos 2012, 79). Med tanke på föräldrarnas tidigare nämnda okunskap och 

forskarnas idéer om engagerade föräldrars betydelse för bokintresse är det av intresse att 

undersöka hur Babybokprat går till och om det lyckas sprida kunskapen om högläsningens roll 

för små barn. Det är även av intresse att undersöka hur föräldrarnas attityd till högläsning ser 

ut efter deltagande i Babybokprat, jämfört med innan.  

Studien blir tidsmässigt aktuell då trender visar att barn lägger mycket tid på andra medier som 

konkurrerar med bokläsning, så som Internet och digital underhållning (Höglund 2012, 65). 

Idag har en majoritet av treåringarna någon gång varit på Internet (Statens medieråd 2015, 4); 

5 % av barn i åldern 0-1 år använder Internet dagligen; 2012/13 låg antalet på 0 % (ibid, 7). 

Detta kan förklaras med att spelande på surfplattor för barn mellan 0-1 år har ökat med 26 % 

mellan 2012/13 och 2014 och att mer än hälften, 54 %, av barn i Sverige mellan 0-1 år har 

tillgång till surfplatta i hemmet (ibid, 9). Surfplattorna behöver inte vara något dåligt för barnen 

och att använda en sådan kan vara lärorikt på många sätt (Fast 2015, 11), men de konkurrerar 
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också med boken om uppmärksamhet. I ljus av detta är det lämpligt att undersöka föräldrarnas 

tankar kring läsning för spädbarn och upplevelser av Babybokprat.  

En utvärdering av Babybokprat på Grubbebiblioteket gjordes 2006 av Annette Kohkoinen. Den 

utfördes med enkäter och ger en positiv bild av verksamheten (Kohkoinen 2007, 31). Det är 

idag tio år sedan den utvärderingen gjordes. Det är aktuellt att undersöka verksamheten på nytt 

eftersom, som redovisats i förra stycket, mycket har hänt under de senaste tio åren. 

Undersökningen blir dessutom ett komplement till tidigare utförd utvärdering, då den bland 

annat baseras på en muntlig gruppintervju som även tar upp aspekter kring läsning utanför 

biblioteksmiljön. Denna uppsats ämnar till att uppmärksamma fenomenet Babybokprat och 

högläsning genom Babybokprat och visa på hur attityderna kan se ut bland småbarnsföräldrar i 

Sverige idag.  

1.1 Syfte 

Uppsatsen ämnar att ta reda på hur attityden gentemot högläsning för spädbarn ser ut hos 

föräldrar idag, och ta reda på hur föräldrarna och deras barn påverkats av Babybokprat. Detta 

kommer jag göra genom att undersöka hur Babybokprat går till på Grubbebiblioteket.  

1.1.1 Frågeställningar 

Hur ser föräldrarna på högläsning före och efter att ha deltagit i Babybokpratverksamheten? 

Vad har föräldrarna fått ut av Babybokpratsverksamheten? 

Vilken förändring sker hos barnen under perioden de deltar i Babybokprat? 

Hur ser Babybokprat ut på Grubbebiblioteket? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen kommer först att ta upp tidigare forskning. Där tar jag upp forskning kring 

högläsningens fördelar, bibliotekens initiativ till högläsning för småbarn och kritik mot 

spädbarnsverksamhet. Detta kapitel följs av metodkapitlet som beskriver hur gruppintervju och 

observationer genomförts. Sedan presenteras reslultatet av mina observationer och intervjuer. 

Efter det följer kapitlet diskussion, där jag kopplar samman mitt material med tidigare forskning 

och verksamhetens mål. Sedan återkommer jag till mina frågeställningar i kapitlet Slutsats, och 

besvarar dem.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning på ämnet läsning för spädbarn. Först presenteras några 

exempel på positiva resultat vid läsning för småbarn. Sedan presenteras bibliotekens viktiga 

roll i högläsningen, genom att rikta sig till småbarnsföräldrar. Sedan presenteras kort kritik som 

kommit mot aktiviteter för spädbarn.  

2.1 Högläsningens fördelar 
Fox inleder sin bok Läsa högt med att berätta att hennes dotter lärt sig läsa vid fyra års ålder, 

något som dotterns lärare sa var på grund av mycket högläsning i hemmet (Fox 2001, 9f). Om 

högläsning är den enda faktorn till tidig läskunnighet är svårt att säga, men ju mer stimulans av 

olika sinnen, desto fortare sker hjärnans utveckling (Fox, 2001, 20). 

Att läsa för barn som är åtta månader har visat sig påverka språkkunskaper vid 12 och 16 

månader, särskilt i hur barnen kan uttrycka sig med språket (Karrass och Braungart-Rieker 

2005, 143). Däremot kunde inte läsning vid fyra månaders ålder kopplas till språkutveckling 

vid 12 och 16 månaders ålder (ibid, 140). Tidiga läsvanor kan däremot påverka 

språkinlärningen genom att spädbarnen redan är vana vid läsning när de, efter några månader, 

är stora nog att få ut något av det (ibid, 135). Det kan alltså, trots att det är först när barnet är 

åtta månader som språkkunskaper i framtiden utvecklas, vara nyttigt att läsa för barnet vid fyra 

månaders ålder eller yngre. Karin Taube citerar Carsten Elbro, som gör en intressant liknelse. 

Han menar att man inte lär sig läsa för att man lyssnar på högläsning, lika som att man inte lär 

sig spela fotboll genom att titta på fotboll. Taube (2007, 24). tillägger att man troligen inte blir 

intresserad av fotboll om man aldrig tittat på det, precis som att man inte skulle bli intresserad 

av läsning om man inte fick uppleva läsning. 

Trots fördelarna med läsning för spädbarn har föräldrarna ofta inte en tanke på att läsa för 

barnen och väntar tills barnen är stora nog för att kunna förstå vad som läses innan de börjar 

med högläsning, eftersom det inte verkar ge något att läsa för ett spädbarn (Bus och van 

Ijzendoorn 1997, 47). Bus och van Ijzendoorn undersökte barn runt ett år och deras mammors 

beteende kring högläsning. De utgick från ett antal observationer, som till exempel hur barnet 

reagerade, om det pekade, härmade ljud eller på annat sätt reagerade vid läsningen. De tittade 

också på hur mammorna gjorde, om de till exempel gjorde ljud, om de ställde frågor, pekade 

på bilderna eller granskade barnets ansiktsuttryck (ibid, 51f). Det visade sig bland annat att 

barnen börjar ge mer respons, även självmant, om mammorna aktivt söker respons hos barnen 

(ibid, 53). Bus och van Ijzendoorn  hävdar att det är viktigt att föräldrarna deltar i läsningen, 
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inte bara genom att läsa. Att peka, skratta, röra och titta på bilderna tillsammans med barnet är 

viktigt, och högläsningen blir då till en social aktivitet mellan barnet och föräldern (ibid, 48). 

Det är viktigt att barnen och föräldrarna känner sig trygga i lässituationen, och att de har en bra 

relation under läsningen (ibid, 57). Enligt Bus och van Ijzendoorn (1997, 55) är högläsning en 

av de viktigaste sakerna man kan göra för att utveckla ett läsintresse hos barnet. 

Fast menar att det viktigaste med högläsning är att det är roligt och att barnet och föräldern får 

dela upplevelser med varandra (Fast 2015, 43). Eftersom högläsning kräver att distraktioner 

avlägsnas upplever barnet att det får förälderns fulla uppmärksamhet (ibid, 44). Hon skriver 

vidare att ”[d]et är aldrig för tidigt att börja läsa för ett barn” (ibid, 51) eftersom barnet tidigt 

kommer att lära sig av föräldern hur man hanterar en bok och kan börja härma föräldern genom 

att sätta boken i knät och ”läsa”, eller snarare lekläsa (ibid, 51). Genom att vänja barnet vid 

regelbunden högläsning skapas också ett sug efter berättelser och ett bokintresse (ibid, 44). 

Det finns även metoder för den som verkligen vill lära sitt barn att läsa. Glenn Doman skriver 

i sin bok Lär din baby att läsa om en teknik som kan användas för att lära barn under fem år att 

läsa. Han hävdar att barn under fem år är bra på att lära sig saker, till exempel kan ett barn 

enkelt lära sig flera språk i den åldern, medan vuxna har svårare för det (Doman 1986, 109). 

Han säger att man kan börja med en så litet spädbarn som tre månader, men rekomenderar cirka 

ett år. Han beskriver noggrant i boken hur vita, hårda papper med ord på ska användas, hur stora 

papprena ska vara och vilken färg bokstäverna ska vara. Orden ska komma i en viss ordning 

och upprepas ett visst antal gånger. Belöning ska komma genom kramar, beröm och kärlek från 

föräldern. Doman (1986, 119) skriver att små barn är mycket smarta och snabblärda, även om 

de inte kan tala om det för oss, och att vi inte ska underskatta spädbarnens intelligens. 

2.2 Bibliotekens roll 
Vikten av läsning för barn under ett år har uppmärksammats av bibliotek i olika delar av 

världen. I USA har American Library Association uppmärksammat det genom projektet Every 

Child Ready to Read @ Your Library, år 2002 (Ash och Meyers 2009, 4). Projektet baserades 

på forskningsresultat som visade hur barn lärde sig läsa (ibid, 3). Genom projektet får föräldrar 

tips på olika strategier för läsning som de kan använda vid barnets olika åldrar; syftet är att 

engagera föräldrarna i att lägga grunden för läskunnighet och tidig språkutveckling för barnen 

(ibid, 4). Material för Every Child Ready To Read @ Your Library finns kvar än idag för 

bibliotek att köpa och arbeta med (everychildreadytoread.org).  
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I Portugal har ett antal bibliotek börjat kalla barnavdelningen för bebeteca, en ordlek med det 

portugisiska ordet för bebis, bebê, och bibliotek, biblioteca, ett bibliotek för bebisarna. 

Barnavdelningen inreds med mycket låga hyllor och mjuka kuddar för att skapa en inbjudande 

miljö för barn mellan 0-6 år, för att även småbarn ska känna att de är välkomna till biblioteket 

(Ramos 2012, 80). Där har de verksamhet där de informerar föräldrarna om högläsning för barn 

mellan 0-6 år, innan skolåldern, till exempel genom boktips och ”Lullaby Circles” för mammor 

och spädbarn där de sjunger sånger och ramsor (ibid, 80). Målet med verksamheten i bebetecas 

är, i likhet till Babybokprat, att visa föräldrarna vikten av tidig introduktion till läsvanor i 

familjen, och att föräldrarna ska vara drivande i bokläsning i hemmet (ibid, 79). 

Bibliotekarierna baserar målet med verksamheten på forskning om att familjer bör läsa så tidigt 

som möjligt, eftersom det lägger grunden för läsning långt innan skolålder och att högläsning 

visat sig ha positiv effekt på barnens språkutveckling (ibid, 78f). Ramos tar upp hur viktigt det 

är med föräldrarnas bokintresse och att de är förebilder för barnen i deras läsintresse. Böcker 

ska vara en naturlig del i hemmet och associeras med en trevlig familjeaktivitet (ibid, 79).  

Målen i exemplen ovan från Portugal och USA liknar de som Annette Kohkoinen, som startade 

Babybokprat på Grubbebiblioteket, satte upp. Målen för Grubbebibliotekets Babybokprat är: 

 Att väcka läslust och nyfikenhet hos barnen 

 Att visa föräldrarna att barnen tycker om högläsning 

 Att visa att det är enkelt att läsa för barnen 

 Att locka föräldrarna med barnen till biblioteket 

(Kohkoinen 2007, 15). 

Andra saker Kohkoinen ville åstadkomma genom Babybokprat initiativet på Grubbe var var att 

skapa en lugn stund, låta barn och föräldrar bekanta sig med bibliotek, ge boktips till föräldrarna 

och låta dem träffa andra spädbarn och föräldrar (Kohkoinen 2007, 15f).  

Även ett flertal andra bibliotek i Sverige har aktiviteter för spädbarn och deras föräldrar. Ett 

vanligt sätt är sammarbeten mellan biblioteket och barnhälsovården. Nyblivna föräldrar bjuds 

in för biblioteksvisning, boktips och information om högläsning med syfte att locka föräldrarna 

till biblioteket och för att främja språkutveckling hos deras barn (Molin 2010, 8). En del 

bibliotek delar ut böcker och en del bibliotek läser också för spädbarnen när de kommer på 

introduktion till biblioteket (ibid, 8f). I sin bok Baby på bibblan tar Lena Molin upp ett flertal 
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exempel på biblioteksverksamheter som riktar sig till spädbarn mellan 0-12 månader. Några 

exempel är Babyrim, Småbarnsramsor, Pappa och barn-träffar, Babysången, Pyttepoesi, Ytte 

Pytte-ramsor och Babybokklubb. Gemensamt har alla att de håller till på biblioteket, riktar sig 

till barn yngre än 12 månader och att ord och språk står i centrum. En annan intressant aspekt 

är att de flesta använder sig av boken Muuu, säger kon (ibid), en bok som även dyker upp i min 

egen empiri.  

2.3 Kritik mot spädbarnskultur 
Verksamhet som riktas till spädbarn har dock kritiserats. Susan Gregory Thomas bok Buy, Buy 

Baby handlar om den kommersiella babymarknaden i USA, med fler och fler aktiviteter som 

riktar sig till spädbarn. Gregory Thomas (2007) menar till exempel att bokläsning för spädbarn 

bara är till för att sälja fler babyböcker som någon tjänar pengar på, och att det är onödigt när 

spädbarnen inte ens kan sitta still och förstå innehållet i boken. Hon kallar det ”never-a-dull-

moment-buisness” och menar att utbudet av aktiviteter och saker riktade till spädbarn gör att vi 

tror att vi hela tiden måste hitta på saker med våra barn för att underhålla och aktivera dem 

(Gregory Thomas, 2007).  

2.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskning jag tagit upp visar på att bibliotek tagit åt sig av forskningen som visar 

på att högläsning för småbarn är positivt, och gjort försök att nå ut till föräldrarna. Det blir då 

intressant att ta reda på hur det ser ut på verksamheten Babybokprat, och huruvida det liknar 

andra länders biblioteksverksamheter.  

Genom min undersökning vill jag se vad forskningen talar om för positiva effekter, och om 

dessa blir synliga genom deltagande i Babybokprat. Har det någon effekt på spädbarnen, trots 

att de är så små, som Karrass och Braungart-Rieker skriver? Det är intressant att forskning visar 

att spädbarn är smartare än man kan tro, och att ta reda på huruvida föräldrarna som deltar i 

Babybokprat får reda på det. Kapitlet tar upp en del om hur högläsning kan eller ska gå till, och 

det tas i åtanke under mina observationer av Babybokprat.  
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3. Metod 

I min studie har jag valt att göra en kvalitativ fältstudie av Babybokprat. Jag har därför begränsat 

mig till endast ett bibliotek och de deltagare som deltog under en och samma termin. Att det 

blev just Grubbebiblioteket kom från ett önskemål från bibliotekets håll att undersöka 

Babybokprat, men det var även ett intressant bibliotek att titta på eftersom att de har haft 

verksamheten Babybokprat så länge och lagt en grund till trenden som spridits sig till flera 

bibliotek i Umeå. Jag ville göra en djupare fältstudie istället för att titta på ytan på flera 

bibliotek, och därför föll valet på observationer och gruppintervjuer med deltagare under 

höstterminen 2016. Jag valde således att göra en djupare, mer fokuserad studie. Nedan 

presenteras hur studien genomförts. Först presenteras hur observationerna respektive 

gruppintervjun genomförts. Sedan beskrivs  analysprocessen samt etiska aspekter i 

undersökningen.  

3.1 Observationer 
Själva versamheten som studerades för denna studie, Babybokprat vid Grubbebiblioteket, 

bestod av fyra tillfälllen under höstterminen, fyra veckor i rad. Jag valde att göra observationer 

vid tre av dessa Babybokpratstillfällen, då jag var intresserad av att följa utvecklingen under 

verksamhetens gång. Det blev alltså ett i början, det första tillfället, ett i mitten, det tredje 

tillfället, och ett i slutet, det fjärde tillfället.  

Under observationerna satt deltagarna i en ring och jag satt bredvid gruppen och tittade på hur 

det gick till och förde anteckningar. Det var således en icke-deltagande observation. I förväg 

hade jag pratat med bibliotekarien och innan det första Babybokpratet började fick deltagarna 

veta varför jag var där. Under observationerna fördes anteckningar för hand. Jag skrev ner vad 

jag såg, och vad jag tänkte. En spalt lämnades tom på pappret där jag efter genomförd 

observation skrev ner tankar som tillkom när jag läste igenom mina anteckningar.  

Det som jag skrivit ner under observationerna gällande spädbarnens beteende är enbart hur jag 

tolkat situationen, då det är omöjligt att veta exakt vad barnet känner och varför det reagerar 

som det gör. Tillsammans med mammornas uttalanden i gruppintervjun kan jag försöka förstå 

barnets reaktioner men det är omöjligt att säga exakt varför barnet gör som det gör.   

3.1.1 Deltagare 

De flesta deltagarna på de Babybokpratstillfällen som jag deltog i var kvinnor, men även två 

pappor var med. Detta var vid olika tillfällen, en pappa deltog vid min första och andra 
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observation, och en annan pappa deltog vid min tredje observation. De båda papporna som var 

med följde med respektive barns mamma, och var således inte där ensam med ett barn. De satt 

dock med i ringen och barnen satt ibland hos pappan och ibland hos mamman.  

Antalet deltagare och vilka som deltog varierade. En bestämd grupp deltagare var anmälda till 

hela verksamheten med fyra träffar, men för varje tillfälle dök olika personer upp och vid olika 

många gånger, vilket berodde på sjukdom eller andra förhinder. Bibliotekarien var den samma 

vid varje observation. Nedan räknar jag upp vilka deltagare som deltog vid vilken observation.  

Första observationen: Fyra mammor, fyra spädbarn, en pappa, två syskon. Pappan kom i 

sällskap med en mamma.  

Andra observationen: Åtta mammor, åtta spädbarn, en pappa, och ett syskon. Pappan var 

samma som det första Babybokpratet och kom tilsammans med mamman igen. Av de som var 

med vid den första observationen deltog Tre mammor, en pappa, tre spädbarn och ett syskon 

vid det andra obseravtionen.  

Tredje observationen: Fem mammor, fem spädbarn, en pappa, en mormor och ett syskon. 

Pappan och mormorn var nya, och var där med respektive mamma och spädbarn. Alla mammor, 

spädbarn och syskon hade varit med på minst en tidigare observation. Två mammor, två 

spädbarn och ett syskon hade varit med på två tidigare observationer.  

3.1.2 Fördelar och nackdelar 

Fördelarna med att göra observation var att jag fick en inblick i hur ett Babybokprat går till, 

vilket inte kunde ha gjorts på annat sätt. Observationer kändes som det mest självklara sättet att 

se hur Babybokpratet går till, vilket var viktigt för att kunna skriva denna uppsats. Det var även 

viktigt att sätta sig in i hur Babybokpratet gick till innan gruppintervjun gjordes för att få inblick 

i vad föräldrarna hade varit med om, och kunna fråga relevanta frågor, där deltagarna och jag 

hade samma referensramar och delade erfarenheter. Intresset under observationerna var att se 

hur bibliotekarien gjorde, hur föräldrarna gjorde och hur barnen reagerade. Nackdelarna med 

observation är att min närvaro kan ha påverkat hur deltagarna betedde sig. Jag kan även ha varit 

distraherande för spädbarnen, även om de inte verkade distraheras så mycket av min närvaro. 

Genom observation var det svårt att faktiskt läsa av barnens beteende och det som framkommer 

i resultatdelen blir min egen tolkning av barnens beteende kombinerat med det som föräldrarna 

berättat i gruppintervjun om sina barn. En nackdel med att göra en icke-deltagande observation 

var min plats, från vilken jag inte kunde se ansiktet på en eller två föräldrar och deras barn 
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under observationerna. Det hade gått bättre vid en deltagande observation där jag sitter med i 

ringen, men jag hade och andra sidan en bättre chans att skriva ner och fundera över det jag såg, 

och var en mindre distraktion för deltagarna på det sättet.  

3.1.3 Analys 

Efter att observationerna genomförts läste jag igenom mina anteckningar och fyllde i med saker 

jag inte hunnit skriva ner. Jag hade lämnat en spalt tom där jag kunde fylla i med tankar om det 

jag observerat som kom upp när jag läste igenom texten. Sen lästes observationerna igenom 

några gånger till, och när gruppintervjun gjorts kunde jag koppla saker som sagts i 

gruppintervjun till saker jag sett i observationerna. 

3.2 Intervju 

Utöver gruppintervjun som presenteras nedan gjordes en kort intervju med bibliotekarien som 

håller i Babybokpratet, Annika. Den handlade om verksamheten och bestod av korta frågor med 

korta svar, för att jag skulle få en förståelse för vad Babybokprat var, samt få lite bakgrund; 

intervjun fungerade som en förberedelse för observationerna. På så sätt fick jag en förförståelse 

för hur Babybokpratet skulle gå till. 

Till gruppintervjun konstruerades en intervjuguide enligt Lantz berksrivning av en intervjuplan 

och där även praktisk information ingick (Lantz 2013, 70f). Förutom frågorna skrevs den 

information deltagarna behövde veta innan intervjun, om deltagarnas anonymitet, 

undersökningens syfte och möjligheten att dra sig ur när de ville. Frågorna utformades utifrån 

studiens syfte och utifrån observationerna. Frågorna tog upp vad deras första reaktion var när 

de hörde talas om Babybokprat och vad deras inställning till det är nu, och hur de använder 

högläsning hemma (se bilaga 1). Intervjun var semistrukturerad och jag hade huvudfrågor och 

sedan underfrågor ifall det skulle behövas, men använde inte alla. Intervjun gjordes för att ta 

reda på föräldrarnas upplevelser av Babybokprat och eventuella följder av Babybokprat. 

Gruppintervju valdes för att få djupare svar än vid en enkät, och för att föräldrarna skulle kunna 

berätta med sina egna ord. Den tidigare nämnda utvärderingen som gjordes 2006 baserades på 

enkäter, gruppintervju gav därför en möjlighet att utveckla, eller få en bättre förståelse för, de 

enkätsvaren än i den tidigare utvärderingen. Jag tog del av enkätfrågorna från utvärderingen 

och några av mina frågor liknar men är inte samma som användes i utvärderingen.  

Gruppintervjun genomfördes med fyra mammor som deltog i det fjärde och sista Babybokpratet 

för terminen. Urvalet här blev helt enkelt de som deltog i det sista Babybokpratet och som hade 

tid att stanna kvar för intervjun, vilket var fyra mammor. En mamma och en pappa, som kom 
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tillsammans, deltog inte i intervjun eftersom de hade en tid att passa. Under alla Babybokprat 

deltog sammanlagt nio mammor och två pappor, och det var alltså fem mammor och två pappor 

som inte deltog i intervjun. Jag valde att lägga gruppintervjun efter det sista Babybokpratet 

eftersom deltagarna då hade varit med på några Babybokprat, och genom att lägga intervjun 

direkt efter verksamheten var Babybokpratet fortfarande färskt i minnet. Det var en som deltog 

under Babybokpratet som inte kunde delta under intervjun, utan hade en tid att passa. Det gjorde 

det också enklare att organisera en intervju, genom att möta upp föräldrarna på en plats de redan 

befann sig istället för att boka in en separat tid med dem.   

Gruppintervjun ägde rum i samma lokal som Babybokpratet, på bibliotekets barnavdelning, 

medan deltagarna fikade det fika bibliotekarien bjöd på efter Babybokpratet. Innan intervjun 

började informerade jag respondenterna om anonymitet och att de kunde avbryta när som helst. 

Jag förklarade också att syftet med undersökningen var att undersöka fenomenet Babybokprat 

och ta reda på effekterna av verksamheten. Sedan började intervjun och jag frågade dem om 

deras läsvanor, om deras upplevelser av Babybokpratet och tankar kring högläsning. Intervjun 

tog cirka 40 minuter.  

3.2.1 Fördelar och nackdelar 

Gruppintervjun gav möjlighet att få intervjua flera deltagare på en gång, vilket gjorde att 

deltagarna kunde reagera och fundera över varandras svar, och upptäcka likheter och skillnader, 

med Babybokpratet färskt i minnet i en avslapnad miljö. En nackdel med gruppintervju kan 

vara att deltagarna anpassar sina svar efter vad de andra svarar eller att de inte vågar svara 

sanningsenligt, vilket kan vara svårt att upptäcka. Jag upplever dock inte att det var ett sådant 

problem i gruppen. Eftersom jag endast genomförde en intervju fick jag ingen chans att justera 

min intervjuguide. När jag genomfört gruppintervjun tänkte jag att det fanns saker som skulle 

ha kunnat göras annorlunda, jag insåg till exempel att några av frågorna var väldigt lika 

varandra och kunnat slås ihop, och att jag istället kunnat lägga till andra frågor för att få mer 

empiri. Trots det tycker jag att jag fick en bra och innehållsrik intervju.  

3.2.2 Tematisk Analys 

När intervjun transkriberats analyserades den med hjälp av tematisk analys, enligt modellen 

som presenteras i Braun och Clarkes (2006) artikel Using thematic analysis in psychology. Där 

presenteras en tematisk analysmodell i sex steg. Jag började med att läsa igenom den 

transkriberade intervjun. Sedan gick jag igenom texten en gång till och med hjälp av 

programmet Open Code 4.03 satte jag koder på materialet som beskrev mönster i vad deltagarna 

svarat i intervjun. Efter det gick jag igenom texten fler gånger, och redigerade mina koder och 
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samlade ihop dem till teman. Det var en bra sätt för att få en överblick i materialet, hitta mönster 

i vad deltagarna sagt, och upptäcka nya saker. Genom att koda, läsa koder, ändra koder och 

skapa teman kunde jag gå igenom texten på ett sätt som inte blev tröttsamt och få nya tankar 

och upptäckter. Några koder jag plockade fram var ”gemenskap”, ”positiv till högläsning” och 

”barnet lär sig använda en bok”. Några exempel på teman var ”bokälskare”, ”ser resultat hos 

barnet” och ”vad får föräldrarna ut av det”. 

3.3 Etiska aspekter 
Jag har haft i åtanke de etiska aspekterna som berör min undersökning och tagit del av de fyra 

huvudkraven för forskning från Vetenskapsrådet. Enligt konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är alla deltagarna är anonyma i min uppsats och personuppgifterna jag samlat 

in har bara jag tillgång till. Deltagarnas barn är också anonyma då det kan kännas utelämnande 

av föräldrarna att prata om sina barn. Därför finns inga namn på barnen med, och inte heller 

kön, och uppgifterna kommer inte användas i annat syfte än denna uppsats. Innan intervjun 

informerades föräldrarna om vad undersökningen handlar om och de fick ta ställning till om de 

ville delta, enligt samtyckeskravet. Jag berättade att de hade rätt att dra sig ur undersökningen 

när helst de ville, enligt informationskravet, vilket ingen gjorde (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras först en bekrivning av bibliotket och verksamheten, som framkom i 

intervjun med bibliotekarien, och det hon berättade om marknadsföring och spridning av 

Babybokprat. Sedan följer en beskrivningen av de tre Babybokpraten jag observerat. Där 

blandar jag in saker som bibliotekarien berättat under intervjun, och saker som föräldrarna sagt 

i gruppintervjun. Jag tar upp intervjusvaren där de passar in i observationerna för att synliggöra 

kopplingarna mellan det jag sett och det föräldrarna berättat.  

4.1 Om Babybokprat och marknadsföring 

Grubbebiblioteket är en filial i Umeå som ligger i stadsdelen Grubbe. Det är ett kombinerat 

folk- och skolbibliotek. En gång per termin håller biblioteket i Babybokprat, och då är det 

Annika som leder det. Det är fyra träffar, i fyra veckor i rad. Under höstterminen 2016 låg dessa 

mellan fredagen den 4 november och fredagen den 25 november. Under intervjun med 

bibliotekarien som håller i Babybokpratet, Annika, fick jag reda på lite hur förarbetet och tanken 

bakom Babybokpratet ser ut. Åldrarna på barnen är mellan 4-8 månader. Det gör att 

verksamheten har en väldigt specifik målgrupp. Deltagarna måste ha barn som är i rätt ålder 

under den tiden Babybokprat sker. Det är trots det mycket populärt och blir snabbt fullt, då det 

bara är åtta platser per termin. Blir det fler än åtta blir gruppen för stor och ofokuserad. Därför 

görs det mesta av marknadsföringen i bibliotekets lokaler, och på hemsidan. Att marknadsföra 

för brett skulle bara leda till att alldeles för många får ställas i kö då de inte får plats. Annika 

pratar även ibland med föräldrar hon träffar på i biblioteket och tipsar dem om Babybokprat. 

Utöver det annonseras det ibland på öppna förskolor eller på BVC:s mammagrupper. Sen 

sprider deltagarna också ordet vidare bland vänner, eller på eget bevåg på öppna förskolor eller 

liknande platser. Några av deltagarna har varit med tidigare med äldre barn och kommer tillbaka 

med sitt nya barn. Eftersom barnen är så små är det nästan alltid mamman som är föräldraledig 

just då, och därför i princip bara mammor som anmäler sig. Ibland deltar pappor, men då i 

sällskap av sin partner.  

Eftersom den huvudsakliga marknadsföringen är på biblioteket och på bibliotekets hemsida är 

många av de som deltar vana bokläsare, vilket framkom i gruppintervjun. Alla mammorna 

tyckte om att läsa, de flesta läste väldigt mycket. De lånade på biblioteket, särskilt till sina barn 

men även till sig själva i vissa fall. Det var också intressant att alla fyra mammor under intervjun 

nämnde att de på något sätt jobbade med böcker eller läste i jobbet. Mammornas bokintresse 

speglades i deras inställning till Babybokpratet. Det kändes helt naturligt att det fanns en 
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bokaktivitet för småbarn. Några var ändå förvånade över att verksamheten var för så små barn, 

men var ändå positiva när de anmälde sig. De hade alla fått reda på Babybokprat genom olika 

källor. Två hade deltagit tidigare med äldre barn, varav en hade fått höra det via sin 

mammagrupp på BVC och en hade hört det genom jobbet. En annan mamma hade hört talas 

om något liknande från en kompis och därför sökt efter något med böcker och småbarn på 

bibliotekets hemsida, och den sista hade blivit tipsad av Annika när hon vistades i biblioteket.  

Deltagarna i intervjun berättade att när de berättat för vänner och bekanta hade de fått positiva 

reaktioner. Folk var nyfikna på hur Babybokprat egentligen gick till, och särskilt andra mammor 

var intresserade. En av intervjudeltagarna hade bekanta som ville anmäla sig, men då var 

gruppen redan full. Intervjudeltagaren berättade att många mammor är intresserade av att hitta 

på saker utanför hemmet. Att detta var något att göra utanför hemmet under föräldrarledigheten 

var en bidragande faktor till deltagande i Babybokprat för några. En av deltagarna berättade att 

första gången hon var med i Babybokprat, med det äldre barnet, var det för att det spridits i 

hennes mammagrupp på BVC. Då anmälde sig hela gruppen till Babybokprat, vilket visar att 

gemenskap och den sociala delen är en bidragande faktor till deltagande i babyaktiviteter. Att 

det var gratis var också relevant, och där kan biblioteken spela en stor roll i att erbjuda 

aktiviteter helt gratis. Babybokprat var inte den enda aktivitet för mammor med spädbarn som 

de hade deltagit i, utan alla hade varit på minst en annan aktivitet och var positiv till sådana 

aktiviteter.   

4.2 Den första observationen 

Under det första Babybokpratet jag observerade deltog fyra mammor, fyra spädbarn, en pappa 

och två syskon. Pappan kom i sällskap med en mamma, och syskonen tillsammans med varsin 

mamma. När föräldrarna kommer hälsar Annika dem och deras barn välkomna. Hon har i 

förväg läst in sig på namnen och hälsar på spädbarnen med namn. Föräldrarna kan hänga av sig 

kläderna inne i kapprummet och sedan sätta sig på barnavdelningen för att vänta på att det 

börjar. Några av de anmälda är sjuka och har meddelat Annika, och några dyker inte upp utan 

att ha meddelat det. Annika har koll på ungefär vilka som borde dyka upp och väntar in att i 

alla fall de flesta som ska komma kommit. En mamma säger att det kan vara svårt att ta sig iväg 

på Babybokprat, eller andra aktiviteter med spädbarn. Barnet måste sova precis innan för att 

orka vara med, annars går det inte. I intervjun framkommer det att så är fallet för andra mammor 

också. Det krävs en viss planering med sovtider för att barnet ska sova vid rätt tid och vakna 

vid rätt tid för att orka vara med. En deltagare i intervjun sa att det ofta bara går att ha en 

tidsbestämd aktivitet om dagen att planera sovtider och mattider kring. För en del mammor föll 



14 
 

sig detta dock naturligt, och Babybokpratet var perfekt tajmat med barnets egna sovtider. Detta 

visar på att det är en svår målgrupp, och det kan variera stort vilka som dyker upp på 

Babybokpraten, vilket till stor del kan bero på spädbarnets humör.  

Inne på barnavdelningen finns en ”pöl” utlagd. Det är en röd cirkelformad madrass med kanter. 

På pölen ligger en rosa filt utlagd. En kräkfilt, så att inte madrassen blir smutsig om något 

händer. Runt pölen ligger kuddar eller ihopvikta filtar som föräldrarna kan sätta sig på. Annikas 

korg står bredvid hennes plats. Där finns böcker och fingerdockor. Böckerna är utvalda för att 

passa målgruppen. Några är äldre klassiska barnböcker, så som Knacka på, och några böcker 

är nyligen utgivna. Böckerna varierar i form, bilder, mängd text, layout och innehåll. De visar 

på att det finns en bredd bland småbarnsböcker, och föräldrarna får låna böckerna som använts 

under Babybokpratet.  

Babybokpratet börjar klockan 9.30, men biblioteket är egentligen inte öppet för allmänheten 

eller skolbarnen ännu. Det är därför väldigt lugnt i biblioteket, och de enda där är de som ska 

vara med på Babybokpratet. Innan alla kommit hinner föräldrarna byta några ord med varandra. 

Det tipsas om liknande aktiviteter man kan gå på och det pratas om barnen. En mamma berättar 

att hon varit på ”Svenska för baby” på stadsbiblioteket, där föräldrar från olika nationaliteter 

uppmuntras att delta och är välkomna att sjunga ramsor och sånger på svenska. Där handlar det 

om gemenskap och svenskövning för både spädbarn och föräläder.    

Annika börjar Babybokpratet genom att berätta om konceptet; när de började, och lite hur det 

går till. Hon har en nalle i famnen som representerar hennes spädbarn. Med den kan hon sedan 

visa rörelser i ramsor. Sedan går Annika in i Babybokpratsrollen. Hon lutar sig fram och hälsar 

på barnen, en i taget, med namn. Hon försöker fånga barnets blick. Sedan sjunger hon några 

ramsor. Hon sjunger dem två gånger, så att föräldrarna i alla fall har en chans att hänga med 

andra gången. Innan hon börjar med en ny ramsa berättar hon om det är något särskilt hon vill 

att föräldrarna ska göra, till exempel rörelser eller härma henne. Barnen sitter i föräldrarnas knä 

under ramsorna, och föräldrarna gör till exempel rörelser med barnets armar eller ben.  

Två av ramsorna innehåller två olika fingerdockor. En råtta, och sen en katt. När Annika tar 

fram en fingerdocka sänker hon rösten. Hon fångar det första barnets uppmärksamhet genom 

att säga dess namn och söka dess blick. När barnet tittar på henne läser hon upp en ramsa medan 

hon närmar sig det första barnet med dockan. Hon viskar nästan, och skapar en spännande 

stämning. Ramsan avslutas med att fingerdockan petar på barnet. ”Pip!”. Sedan går hon vidare 
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till nästa barn, tills hon gjort ramsan på alla barn i cikreln. Här reagerar barnen olika genom att 

stirra intensivt på fingerdockan när den närmar sig eller ignorera fingerdockan helt och titta åt 

ett helt annat håll, eller tycka att det blir lite läskigt och lutar sig bakåt.  

Sedan är det dags för den första boken. Då får föräldrarna sätta ner barnen i pölen så att de sitter 

själva. Kanterna på madrasserna hjälper barnen att sitta upprätt. Det är Muuu, säger kon, av 

Dick Bruna. Annika berättar att varje Babybokprat inleds och avslutas med denna bok. Som 

tidigare nämnt används samma bok också på de flesta andra biblioteks Babybokprat eller 

sagostunder (Molin 2010, 30-59). Boken är en liten blå bok med barnvänliga kartongsidor. På 

vänster sida på varje uppslag står en mening, och på höger sida är en bild på ett djur. Bilden är 

ritad med tjocka svarta kantlinjer, och enkla färger utan skuggningar eller nyanser. Meningarna 

lyder till exempel ”Muuu, säger kon.” eller ”Kvack kvack, säger ankan.”, Annika berättar att 

föräldrarna kan härma henne när hon har läst meningen.  

Under nästa bok är barnen tysta, men tre av fyra tittar inte på boken. De är upptagna med att 

titta på allt omkring dem, men sen blir de mer och mer högljudda. Annika läser av stämningen, 

barnens fokus har försvunnit, och hon säger att det är dags för paus efter boken.  

Pausen kallas för ”Boktuggarpaus”. Annika lägger fram några småbarnsböcker, med tjocka 

pärmar och kartongsidor, i mitten av pölen. De får barnen ta och känna på, bläddra i eller tugga 

på. Därav namnet. Annika har tidigare berättat för mig att det är till för att barnen ska få ha en 

bok i handen och bekanta sig med den. Namnet har lite humor i sig. De får stoppa boken i 

munnen, det gör henne inget. En av föräldrarna tar en bok till sitt barn och sätter boken framför 

barnet. Då försöker barnet bläddra i boken, med lite svårigheter. Fingrarna får inte riktigt grepp 

nog att lyfta första sidan, och mamman får hjälpa till. Föräldrarna och Annika pratar med 

varandra under pausen. En förälder är mycket imponerad över att barnen faktiskt suttit stilla 

och vetat vart de ska rikta uppmärksamheten. Ibland, i alla fall. Annika frågar föräldrarna hur 

gamla barnen är, och föräldrarna pratar med varandra, mest om sina barn. Det är en trevlig 

stämning. Sedan är boktuggarpausen slut, efter cirka fem minuter, och Annika plockar undan 

böckerna. Barnen sätts i föräldrarnas knä igen och de gör några ramsor. Barnen får studsa som 

studsbollar, vara kaniner och sedan kommer en fingerdocka till. Efter en stund är barnen trötta 

igen. Några vrider sig i förälderns famn, eller ger ifrån sig otåliga ljud. Annika läser en till bok 

för barnen. Den här boken innehåller lustiga ljud som Annika läser upp. Det fångar spädbarnens 

uppmärksamhet för en stund. De blir tystare och stirrar. Men efter en stund tappar de 

koncentrationen igen. Annika låter inte barnens gnäll avbryta henne, men läser av stämningen 
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och vet att det är dags att avsluta. Sedan läser hon Muuu, säger kon igen. Babybokpratet avslutas 

med två ramsor. Annika delar ut gula, laminerade papper med ramsor på som föräldrarna kan 

ta med sig hem. I intervjun berättar hon att det är bra för att uppmuntra föräldrarna att använda 

sig av ramsor eftersom det är bra för språkutvecklingen, och roligt. Hon tipsar föräldrarna om 

att man till exempel kan hänga lappen ovanför skötbordet och passa på att sjunga en ramsa för 

barnet när man byter blöja. Det uppskattas av föräldrarna. I intervjun framkom det att 

intervjudeltagarna var medvetna om att högläsning var bra för småbarn. De visste inte exakt 

vad som var bra, men de tyckte att det var viktigt. En hade till och med börjat läsa när barnet 

låg i magen, och tyckte sig se att barnet kände igen böcker som det hört när det låg i magen. En 

av föräldrarna hade dock börjat med högläsning först efter att hon börjat delta i Babybokprat, 

innan dess hade hon trott att barnet var för litet för högläsning. De två andra föräldrarna kunde 

inte riktigt säga när barnet hade fått börja höra högläsning, då de läst för ett äldre syskon och 

spädbarnet varit med under en längre tid. En av dem sa dock att hon aktivt började läsa just med 

inrikning på spädbarnet när barnet var tre månader. Det var alltså egentligen bara en som aktivt 

uttryckte att de förändrat sig efter deltagande i Babybokprat, genom att börja med läsning.  

På bordet bredvid Babybokpratsmadrassen står en bricka med kaffe, muggar och Mariekex. 

Annika säger att de får ta fika, men föräldrarna sitter ofta kvar några minuter i ringen, pratar 

med sina barn, eller varandra. Ingen verkar ha särskilt bråttom därifrån. Babybokpratet har tagit 

cirka 20-25 minuter, och biblioteket öppnar inte förrän klockan 11 så de kan fortfarande sitta i 

fred en stund och fika.  

4.3 Den andra observationen 

Min andra observation var vid det tredje Babybokpratstillfället för deltagarna. Denna gång 

deltog sju mammor, en pappa, sju spädbarn och ett syskon. Pappan var samma som vid det 

första Babybokpratet och kom tillsammans med mamman igen. Tre av mammorna var samma 

som vid det första Babybokpratet. Annika berättade för mig när jag kom att vid det andra 

Babybokpratet deltog bara två mammor och två spädbarn, båda två deltog vid första gången. 

Trots att det var det tredje Babybokpratet var det några som var där för första gången. Efter 

halva tiden kom en till mamma med sitt spädbarn, och det var alltså åtta sällskap som deltog. 

Det var alltså ungefär dubbelt så många som första gången och många fler än vid det andra 

Babybokpratet. Mamman som kom sent kom i pausen, och Annika uppmuntrade henne att bara 

sätta sig ner och hänga med. Samma ramsor används vid alla Babybokprat. Det är samma 

ramsor som vid första obseravtionen. Det gjorde att detta Babybokprat höll på lite längre, cirka 

25-30 minuter. Trots att det var fler spädbarn och jag tänkte att det kan bli livligt och svårt att 
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koncentrera sig, så fungerade det bra. Ljudnivån var högre, men det gick ändå att hålla i det lite 

längre än första gången.   

Innan Babybokpratet börjar pratar föräldrarna med varandra en stund. De pratar om barnens 

ålder igen, och barnens utveckling, till exempel ögonfärgens förändring från födseln till nu. Då 

barnen är i ungefär samma ålder, 4-8 månader, varav de flesta är runt 5-6 månader, har de en 

del gemensamt och kan relatera eller jämföra med varandra.  

Annika hälsar som tidigare på barnen med namn och tillkallar deras uppmärksamet. Hon läser 

några ramsor, och plockar fram fingerdockan igen. Idag är det ett av barnen som ler och skrattar 

när fingerdockan kommer närmre. Några sträcker sig efter dockan. Det är ingen som blir rädd 

denna gång. Några stirrar intensivt på fingerdockan som närmar sig. Annika lyckas fånga nästan 

alla barns uppmärksamhet den här gången. Annika berättar för mig efter Babybokpratet att hon 

använder fingerdockorna och sjunger ramsan mot ett barn i taget för att rikta all uppmärksamhet 

mot det barnet och visa att hon ser det. Precis som när hon hälsar på dem när de kommer in i 

biblioteket, eller när de sitter i ringen. Fingerdocke-ramsorna blir en övning i väntan, särskilt 

när de är så många. När Annika läser ramsan för ett barn i taget får de andra vänta på sin tur, 

vilket fungerar bra.  

Under Muuu säger kon är nästan alla barn med och lyssnar. De hänger också med ganska bra 

på boken som följer efter det. I Boktuggarpausen frågar en förälder om Babybokprat finns i 

andra städer. Personen har tipsat en släkting med småbarn om Babybokrat, och verkar därför 

tycka om att delta. Barnens ålder kommer på tal igen, och en förälder berömmer en annan för 

att barnet kan sitta så bra själv. Annika berättar lite om boken hon precis läst. Hon ger lite 

bakgrundsfakta om författaren och tanken bakom boken, och det märks att hon har bra koll på 

barnlitteratur. Just den boken är konstrnärligt utformad med färgerna rött, svart och vitt i skarpa 

kontraster. 

Ramsorna läses fortfarande två gånger, vilket verkar vara bra för både barn och vuxna. 

Föräldrarna hänger snabbare med nu, i alla fall de som varit med tidigare. Det är roligt att höra 

när föräldrarna hänger med, det blir en inlevelse och en gemenskap i gruppen. Ingenting är 

pinsamt och man kan vara löjlig utan att någon bryr sig. Föräldrarna vågar hänga med i 

ramsorna, och de verkar tycka det är roligt. En förälder berättar i intervjun att hon inte var helt 

bekväm med högläsningen hemma, och att det var svårt att läsa med inlevelse och att genom 

att delta i Babybokprat får hon se hur bibliotekarien gör och även hänga med själv, vilket stärker 
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självförtroendet att våga förvränga rösten eller läsa med inlevelse, då det inte känns lika fånigt 

längre. Hon tror att det är något som kommer naturligt efter en stund, men något som deltagande 

i Babybokprat snabbat på.  

Annika är väldigt bra på att visa bilderna för barnen. Det är tydligt att hon läst böckerna tidigare 

då hon ibland kunde läsa dem utan att titta på boken och istället visa bilderna för barnen, något 

som en av föräldrarna uppmärksammade i intervjun. Hon tyckte att Annika gjorde det bra som 

satte barnen i fokus genom att titta på dem, och visa dem boken, istället för att själv titta i boken. 

Ibland pekar Annika på bilderna och vrider på boken så att alla barn kan se bilderna. Hon ler 

mot barnen och visar glädje och inlevelse när hon läser, även i ramsorna. Hon använder alltså 

många av de tekniker som Bus och van Ijzendoorn tycker är viktiga vid högläsningen. Det 

fungerar ibland, men ibland hjälper det inte att Annika läser så bra som möjligt, eftersom att 

barnen är så små och blir trötta eller okoncentrerade snabbt. När hon får med dem är det dock 

fascinerande att se. I intervjun berättade föräldrarana att de använder några högläsningstekniker 

som Annika också använder under Babybokpratet. Det kom fram att de pekar, använder olika 

röstlägen, gör ljud och sätter bokens innehåll i kontext, till exempel peka på bollen i boken och 

prata om att barnet har en boll hemma. De sa att det kändes naturligt att det är så man gör när 

man läser högt. Några tyckte att det var svårt med så små barn och att de teknikerna användes 

mer på äldre barn. Det svåraste var att vara uppmärksam på att barnet fortfarande lyssnar. En 

mamma berättade att hon var medveten om att hon borde titta så att barnet faktiskt lyssnar, men 

glömmer, och kan inse att hon läser och läser och sen när hon tittar på barnet så tittar barnet åt 

ett helt annat håll. De relaterar i intervjun tillbaka till hur Annika gjorde där hon läste utan att 

titta i boken och satte barnet i fokus. Det upplevdes också svårt att läsa med inlevelse och 

dramatisera en bok som hade så lite text som bara en mening per sida.  

När Muuu säger kon kommer igen sitter ett av barnen, som nu varit med tre gånger, och lutar 

sig frammåt med stora ögon. Babybokpratet avslutas med två ramsor och jag inser att det är 

mer ramsor än böcker under Babybokpratet, vilket inte framgår på namnet. Annika har som 

sagt berättat att ramsor är bra för småbarn, för språkutvecklingen. Under intervjuerna kommer 

det fram att det är just ramsor som några av föräldrarna lär sig av och tar med sig hem. En 

förälder berättar att hon kände sig bekväm med att läsa böcker för sina barn, men att ramsor är 

svårare. Ramsor skrivna i en bok är som en sång utan melodi, och det är svårt att veta hur de 

ska låta rytmiskt, och vilka rörelser som hör till. Då är det bra att se och höra någon annan göra 

ramsor, som man sedan kan prova hemma. Eftersom samma ramsor används vid varje 
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Babybokprat får föräldrarna en chans att lära sig ramsorna, särskilt de som finns nedskrivna på 

det gula pappret som Annika delar ut.  

4.4 Den tredje observationen 
Vid det tredje observationstillfället, och terminens sista Babybokprat, deltog fem mammor, en 

pappa, fem spädbarn och en mormor och ett syskon. Pappan och mormorn var alltså där 

tillsammans med respektive mamma och spädbarn. Alla har varit där tidigare, utom pappan och 

mormodern. Tre mammor har varit där en gång tidigare, en har varit där två gånger tidigare, 

och en har varit med alla gånger. Syskonet som deltar är två år och har varit med alla gånger 

och verkar uppskatta det, trots att det är mer för spädbarnen och deras föräldrar. När Annika tar 

fram fingerdockan gör hon ramsan mot honom också, och när nästa fingerdocka tas fram visar 

barnet att det vill vara med igen. Det verkar fungera bra att ha syskon med, under 

förutsättningen att syskonet inte stör och att mamman tycker att det fungerar bra. Under 

ramsorna gör mamman ibland rörelser på spädbarnet och ibland på syskonet.  

När Annika läser Muuu, säger kon lutar sig två av barnen framåt och tittar på Annika och boken. 

En av föräldrarna berättar under intervjun att hon ser en skillnad på sitt spädbarn när de läser 

en ny bok och när de läser en bok de läst flera gånger. Hon berättar att barnet ler, och tittar mer 

fokuserat, och försöker bläddra i boken när det är en bok de läst flera gånger, vilket visar på att 

upprepning verkar ha någon slags effekt.  

Under pausen är stämningen trevlig och positiv. Annika pratar igen om boken hon läst precis 

innan pausen. Idag var det en julbok, utgiven av förlaget Olika som ger ut normbrytande böcker. 

Två av mammorna bestämmer att den ena ska få badblöjor av den andra som har flera över, 

vilket jag tycker visar på en förändrad relation mellan föräldrarna. De är bekanta med varandra 

nu. Det pratas också om annat, inte bara barnen. Några av föräldrarna tar böcker ur 

boktuggarhögen och ger till sina barn, som försöker bläddra med lite för klumpiga fingrar. 

Ibland hjälper föräldrarna barnet att byta sida.  

I intervjuerna kom det fram att bokvanan var en viktig aspekt av Babybokpratet. Föräldrarna 

både ser, och vill, att barnen ska få en bokvana. Att veta hur en bok fungerar, hur man använder 

den och att det kan komma glädje av att använda den. En förälder gjorde också en liknelse i stil 

med Karin Taube (se s. 8). Hon sa att det är med Babybokprat som med Babysim hon varit på 

– barnet ska inte lära sig simma, men ska få in en vattenvana. Och hur skulle den få det om den 

aldrig blev utsatt för det? En förälder pratade också om att besöka biblioteket regelbundet och 

skapa en biblioteksvana, att koppla biblioteksbesöket till glädje, någonting mysigt. De såg inte 
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målet med Babybokpratet som att lära barnet läsa, men att få in en bokvana och en trygghet i 

bok och bibliotekssammanhang. Intressant var också att föräldrarna tyckte sig se resultat av 

tidig högläsning, som i hur barnen försökte bläddra i böckerna, eller hur barnet visade glädje 

med kroppen när de läste en bok tillsammans. En förälder sa att hon kunde se att barnet lyssnade 

ibland under Babybokpratet. En annan pratade om att det syntes i blicken och i hur barnet 

sprattlade med benen att barnet tyckte om högläsning i hemmet. En förälder som varit på 

Babybokprat med sitt första barn för några år sedan kunde be sitt äldre barn att läsa högt för 

spädbarnet; det äldre barnet kunde då ”leka” högläsning genom att sätta sig bredvid babyn och 

”läsa”, trots att det äldre barnet inte alls kunde tolka bokstäverna i boken ännu.  

Efter pausen är det ramsor igen, som vanligt. Jag reagerar under detta Babybokprat på att barnen 

är väldigt skötsamma. De är tysta, tittar ofta på Annika. Ibland ger någon ifrån sig lite gnäll, 

men det tystnar snart. Barnen är mycket duktigare än tidigare gånger, och om det beror på att 

de varit med förr eller att alla råkar ha en väldigt bra dag är svårt att avgöra.  

Det finns en ramsa som handlar om en studsboll där barnet sitter i förälderns knä och föräldern 

låter barnet studsa upp och ner genom att hålla det runt magen. Ett av barnen har de senaste två 

gångerna skrattat här. Barnen brukar också vara bra på att vara tysta under den ramsan. Kanske 

för att det händer något oväntat. En av föräldrarna tycker det är bra att det är så varierat med att 

ibland läser bara Annika ur boken och ibland repeterar föräldrarna, för att barnen inte ska tröttna 

på att bara sitta och lyssna på en person. Då kommer flera röster och bryter upp precis som att 

vissa ramsor överraskar.  

De två nya böckerna under detta Babybokprat är båda julböcker, i tid till första advent som 

ligger nära. Det blir också bra boktips till föräldrarna, som kan låna hem böckerna som Annika 

läst under Babybokpratet om de vill. I intervjun kom det fram att föräldrarna lånar de flesta 

barnböckerna, och köper bara ett fåtal. En köpte bara begagnade barnböcker, utöver att hon 

lånade på biblioteket. Mariekexen är utbytta mot pepparkakor och blir som en extra fin 

terminsavslutning på de fyra Babybokpratsträffarna.  
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5. Diskussion 

Nedan presenteras en analys av materialet jag samlat in. Jag kopplar det jag sett i min empiri 

tillbaka till tidigare forskning. Genom observationerna har jag fått en inblick i de möjliga sätt 

som forskarna menar att högläsning kan vara bra för småbarn och kan ge effekt, och hur 

bibliotekets roll ser ut för högläsningen. Jag möter också den kritik som finns mot 

babyverksamheter. Efter det återgår jag till frågeställningarna och besvarar dem.  

5.1 Högläsningen 

Genom högläsning har barnen fått en bokvana som går att se under boktuggarpausen. Det är 

svårt att avgöra om detta kommer från just Babybokprat eller andra högläsningstillfällen, men 

det går att se att det finns en förståelse för hur boken fungerar, trots att de är för små för att ens 

säga ett enda ord. Detta kopplar jag till Karrass och Braungart-Riekers forskning som visade 

att tidiga läsvanor gjorde barnen vana vid läsning, och kanske också böcker, trots att det vid 

mycket låg ålder inte hade effekter på språket (Karrass och Braungart-Rieker 2005, 135). Jag 

tänker även på liknelsen som Karin Taube tar upp att man inte blir intresserad av läsning om 

man aldrig får uppleva läsning (Taube 2007, 24). Jag tänker att om de inte tyckte om läsning 

skulle boken skjutas undan. Ett barn som vet att det kommer något roligt när man öppnar en 

bok skulle försöka öppna den. Att ”leka högläsning” förknippas också med något roligt hos 

syskonet. Det stämmer väl in på det Fast skriver om lekläsning och att barnen tar efter 

föräldrarnas beteende av hur man använder en bok (Fast 2015, 51). 

Det är förstås inte alltid spädbarnen försöker bläddra i boken som tilldelas dem. Några stoppar 

boken i munnen. Man kan se det som att barnet använder alla fem sinnena när den utforskar 

boken – den tittar, smakar, luktar, känner och lyssnar på böcker under Babybokpratet. Som Fox 

skriver så är stimulering av olika sinnen bra för hjärnans utveckling (Fox, 2001, 20), och barnen 

kanske på så sätt bekantar sig med boken. 

Boken och högläsningen kanske kan handla om mer än bara litteraturen. När en förälder i 

intervjun berättar att det inte är alltid barnet tittar på boken när hon läser kan man tänka att 

boken inte är intressant för spädbarnet. Men jag tror inte att det viktigaste är att barnet tittar i 

boken. Kanske lyssnar spädbarnet fortfarande på förälderns röst, känner att den får 

uppmärksamhet och närhet och upplever då högläsningen som något positivt trots att den inte 

är fullt fokuserad på boken. Precis som Fast skriver kan upplevelsen och tillgången till 

föräldrars fulla uppmärksamhet vara det viktigaste för barnet (Fast 2015, 43f). Att många av 
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barnen inte alltid tittar på Annika, och att det kan vara svårt att fånga deras uppmärksamhet 

kanske alltså inte är dåligt; kanske får barnet fortfarande ut något av det.  

Doman (1986, 199) menar att spädbarn är smartare än man kan tro och något som går att se hos 

barnen är att de kan lyssna och känna igen. Vid boken som används två gånger per Babybokprat 

visar de en uppmärksamhet som förbättras för varje Babybokpratstillfälle. Jag tror att det inte 

är lika lätt att se om man bara sett ett Babybokprat, om man inte är förälder till barnet. 

Föräldrarna tyckte som sagt att de kan se att barnet lyssnar ibland. Tydligast för mig blev just 

under läsningen av Muuu, säger kon.  

Föräldrarna uppskattade Annikas sätt att läsa på men var redan ganska erfarna högläsare. De 

använde sig av Bus och van Ijzendoorns högläsningstekniker (Bus och van Ijzendoorn 1997) 

men reflekterade över Annikas sätt att visa bilderna och läsa utantill. Dock hade de flesta som 

deltog i intervjun börjat läsa innan de deltog i Babybokprat, vilket motsäger Bus och Van 

Ijzendoorns påstående om att föräldrar ofta tycker att spädbarn är för små för högläsning 

eftersom de ändå inte förstår något. Antingen visar detta på att föräldrar är bättre informerade 

eller så lockar Babybokprat de som redan läser för sina spädbarn. Något som föräldrarna dock 

tog med sig från Babybokprat var de ramsor de lärde sig.  

5.2 Biblioteken 

Precis som de bibliotek jag tog upp i tidigare forskning har Grubbebiblioteket tagit sig an 

uppdraget att uppmärksamma högläsning. Babybokpratet är målgruppsinriktat med väl utvalda 

ramsor och böcker som funkar väldigt bra, till exempel Muu, säger kon, med dess kontraststarka 

bilder och enkla fraser. Bibliotekarien är tillåtande till att deltagare kommer sent, vilket också 

passar målgruppen med mammor som kan ha svårt att ta med barnen på aktiviteter då de måste 

sova rätt tider. Till skillnad från exemplet i USA med Every Child Ready to Read riktar sig 

Babybokpratet mer till både barnet och föräldern samtidigt, lite mer som exemplet från 

Portugal. Annika pratade till barnen och visade mer än informerade. Barnen, i alla fall det äldre 

syskonet, visade att det var roligt med högläsning. Dock behövdes inte samma insats av 

information som det kanske behövdes i USA och Portugal, eftersom deltagarna redan läste för 

barnen.  

Verksamhetens mål tyckte jag till stor del uppfylldes. Nyfikenhet och läslust väcktes genom 

kontakten med boken, en bokvana som kanske lägger grunden till läslust. Precis som Ramos 

skrev om de portugisiska bibliotekens barnavdelningar som är inredda med låga hyllor som 

barnen kan utforska, fick barnen utforska böcker helt fritt när de lades fram en hög framför dem 
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vilket kanske väckte nyfikenhet för boken. Bibliotekarien visade hur enkelt det var med 

högläsning och inspirerade en nybliven förälder till att våga läsa mer hemma, kanske också 

genom att läsa och vara löjlig bland andra föräldrar. Föräldrarna fick se att barnen tyckte om 

högläsning och kunde se att barnet lyssnade och reagerade med kroppen, trots att de redan visste 

detta till viss del. De deltagande föräldrarnas eget bokintresse gjorde att de inte behöver 

informeras om läsningens fördelar, men då Babybokprat spridits till BVC och öppna förskolan 

kanske det finns deltagare som lär sig något om högläsning när de deltar. Jag tänker att pappor 

kanske skulle behöva lockas till Babybokprat då i princip bara mammor deltar, men det skulle 

kräva en annan typ av verksamhet med äldre barn, på grund av hur föräldrarledigheten ofta är 

fördelad. En av föräldrarna började gå på folkbibliotek efter att hon fått barn och deltog i 

Babybokprat med det första barnet, vilket visar på att Babybokprat ibland lyckas locka föräldrar 

till biblioteket. De andra aspekterna som Kohkoinen ville åstadkomma med Babybokprat, att 

skapa en lugn stund, låta barn och föräldrar bekanta sig med bibliotek, ge boktips och låta dem 

träffa andra spädbarn och föräldrar uppfylldes också, vilket visas i det tidigare kapitlet. Förutom 

dessa mål med verksamheten förde Babybokprat med sig ramsor, trygghet i högläsning och 

gemenskap för några av föräldrarna.  

5.3 Kritiken 

I intervjun sa föräldrarna att de lånade de flesta barnböckerna till sina barn, och bara köpte ett 

fåtal. Det säger emot kritiken som jag tidigare tagit upp, om att det stora antalet babyaktiviteter 

bara är till för att sälja till exempel spädbarnsböcker till barn som inte kan ta till sig dem. Men 

i och med att biblioteket håller i verksamheten blir det naturligt att föräldrarna också lånar 

istället för att köpa böcker, och en växande spädbarnskultur behöver allstå inte betyda en 

explosion i försäljning av spädbarnsböcker, kanske bara en ökning i utbud på marknaden och 

på biblioteket. Min undersökning visar också att spädbarnen kan lyssna till böcker trots att de 

är så små. 

Begreppet ”never-a-dull-moment-buisness” (Gregory Thomas 2007) representerar de krav som 

läggs på föräldrar att hitta på saker med sina barn och stimulera dem. I intervjun visade sig 

motsatsen, att det svårt att ta med så små barn på aktiviteter, och att en tidsbestämd aktivitet om 

dagen räcker. Intervjudeltagarna uttryckte också att spädbarnsaktiviteterna mycket är för deras 

egen skull. En vilja att komma ut ur hemmet och träffa människor märktes. Även om det finns 

en bild av att föräldrar ska hitta på saker med sina spädbarn verkar deltagarna tycka att det 

räcker med en aktivitet då och då, för att varken mammorna eller spädbarnen orkar med mer. 
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Dessutom handlar det lika mycket om föräldrarna som barnen när det kommer till 

spädbarnsaktiviteter.  
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6. Slutsats 

Nedan besvarar jag frågeställningarna för denna uppsats för att sammanfatta vad jag kommit 

fram till i min undersökning utifrån studiens syfte. 

6.1 Hur ser föräldrarna på högläsning före och efter att ha deltagit i 
Babybokpratverksamheten? 
De var överraskade över att gruppen var för så små barn, men några hade börjat läsa för barnen 

innan deltagande i Babybokprat, så de tyckte inte att det var så konstigt. En hade börjat läsa 

efteråt. Alla hade dock en bild av att högläsning är bra för barn, och upplevde att barnen 

lyssnade trots att de var små, så deras tankar kring högläsning hade inte förändrats så stort.  

6.2 Vad har föräldrarna fått ut av Babybokpratsverksamheten? 

Genom deltagande i Babybokprat har föräldrarna lärt sig ramsor som de kan använda med sina 

barn hemma. De flesta var redan bekväma med högläsning hemma, men en förälder hade även 

blivit mer bekväm sedan deltagande i Babybokprat. Föräldrarna har också haft en chans att 

knyta kontakter och delta i en gemenskap med andra föräldrar med barn i samma ålder. Genom 

det har de kunnat diskutera kring barnen och deras utveckling. Utöver det har föräldrarna fått 

boktips från bibliotekarien, reflekterat över hur deras högläsning ser ut och lockats till att vistas 

på folkbibliotek.    

6.3 Vilken förändring sker hos barnen under perioden de deltar i Babybokprat? 
Under mina tre observationer såg jag en förändring hos barnen. Jag kunde se att när barnen 

kände igen en bok lyssnade och tittade mer koncentrerat, vilket blev tydligt genom 

bibliotekariens användande av samma bok två gånger per Babybokprat. Det verkar då på barnen 

som att de känner igen både ljudet och bilderna. Jag har även sett hur barnen reagerar olika när 

en fingerdocka närmar sig, och hur de klarar av att bläddra i böcker. De två senare var dock inte 

lika tydligt i förändring som det första exemplet. Det jag sett hos barnen visar dock på att det 

finns positiva konsekvenser av läsning för barn under ett år, vilket forskningen menar på. 

Genom min undersökning har jag fått en inblick i vad dessa positiva konsekvenser skulle kunna 

vara, men också att förändringarna hos barnen är små och kan vara svåra att se för en 

utomstående eller en som inte följt processen.  

6.4 Hur ser Babybokprat ut på Grubbebiblioteket? 
Jag har fått en inblick i verksamheten genom att observera den vid tre tillfällen. Babbokprat är 

lugnt och tillåtande, deltagarna kan komma sen och ta med sig äldre barn utan problem. Jag har 

sett att verksamheten handlar lika mycket om ramsor, då det är mer ramsor än böcker under 

Babybokpraten. Verksamheten verkar uppfylla målen med verksamheten, trots att det kan vara 
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svårt att nå ut till de föräldrar som behöver informeras om högläsning. Jag har också fått veta 

att deltagarna nästan alltid är mammor, och de pappor som deltar gör det i sällskap av sin 

partner. Mammorna har ofta ett eget läsintresse. Genom intervju har jag fått reda på att det är 

svårt att nå ut till personer som inte är intresserade av läsning, men att verksamheten är så 

populär att den snabbt blir fylld vilket gör att bred marknadsföring ofta inte behövs. Utöver det 

har jag sett att barnen utvecklar en bokvana som föräldrarna uppskattar stort, men att bokpraten 

handlar om lite mer än bara böcker.  

6.5 Vidare forskning 
Min undersökning kan användas av yrkesverksamma bibliotekarier som en introduktion till 

fenomenet Babybokprat. Vidare forskning på barnens utveckling skulle kunna vara intressant, 

då med fokus på språk och upprepningens roll i inlärning. En undersökning på föräldrar som 

aktivt valt att inte delta i Babybokprat trots att de har barn i rätt ålder skulle kunna vara 

behjälpligt i att komma fram till varför deltagargruppen ser ut som den gör och hur man når 

fram till föräldrar som inte redan läser för sina barn.   
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Bilaga 1 

Intervjuplan 

Information till deltagarna 

Jag vill undersöka vad de tycker om Babybokprat och hur deras tankar kring högläsning ser ut. 

Inget svar är fel svar.  

Jag kommer att spela in intervjun om det är okej. Inspelningen kommer aldrig att spelas upp 

för någon annan utan är bara till för att jag ska kunna transkribera intervjun. 

De kommer att vara helt anonyma. 

Vi kan ta en paus om de vill, och de får när som helst avbryta intervjun.  

Frågor 

1. Hur ser er egen relation till läsning ut? 

a. Hur ofta läser du? 

b. Vad läser du? 

c. Lånar du på biblioteket eller köper du böcker? 

2. Hur kom ni i kontakt med Babybokprat? 

a. Fick höra från en vän, info på hemsidan, info i biblioteket…? 

3. Vad var första reaktionen när ni hörde talas om Babybokprat? 

a. Det finns en del kritik till evenemang för bebisar, om att de är för små för att 

förstå något, vad tycker ni om det? 

b. Har ni varit på något annat evenemang för bebisar? 

4. Hur ser en Babybokprats-morgon ut? 

a. Passar tiden bra, är det tidigt? 

b. Hur fungerar det med att ta med bebisen ut? Jag minns att någon pratade om att 

bebisen måste sova precis innan så att den orkar, stämmer det? 

5. Vad tänkte ni när Annika läste för bebisarna? 

a. Jag minns till exempel att någon reagerade över att barnen var duktiga på att 

lyssna. 

6. Vad är din uppfattning/inställning till Babybokprat nu? 

a. Vad tyckte ni om upplevelsen? Var det roligt, intressant, trevligt… 

7. Vad har ni lärt er av Babybokpratet? 

a. På vilket sätt har ni ändrat på högläsningen för era barn? 

8. Har du berättat för någon om Babybokprat? 

a. Vad har du i så fall fått för reaktion? 
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b. Jag har läst att de flesta föräldrar inte har en tanke på att läsa för sina bebisar då 

”bebisarna ändå inte förstår något”, fick någon den reaktionen? 

c. Hade ni en liknande reaktion när ni fick höra om det första gången? 

9. Brukar ni läsa högt för ditt barn när ni är hemma? 

a. När började du läsa för ditt barn? 

i. Var detta innan eller efter Babybokprat? 

b. Hur ofta sker läsningen innan jämfört med efter? 

10. Hur ser en högläsningsstund ut hemma hos er? 

a. Använder ni några ”högläsningstekniker” t.ex. förställer rösten på något 

speciellt sätt, pekar du, och liknande? 

b. Har ni plockat upp några högläsningstekniker från Babybokprat?  

 

 


