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Abstract: The objective for this Master’s thesis is to study literary pro-

grams for infants at six Swedish public libraries, their 
relevance and importance for infants and how the infant’s 
perspective in the program design and implementation is 
taken into consideration. The questions I pose are: 

 
 In which way do the programs take the infants need for 

development and their literary prerequisites into 
consideration? 

 Which functions can the programs have for infants? 
 
I have used a qualitative method, based on deep interviews 
with six library staff, working with literary programs. A 
model was developed based upon Daniel Stern's theories of 
the interpersonal world of the infant together with Joseph 
Appleyard’s reading development theory. 
 
My conclusion is that the literacy programs for infants take 
the infants needs and prerequisites into consideration. They 
are both relevant and important for the infants’ early develop-
ment. They stimulate the child’s need for safety, expansion, 
emotions, play, cognition, perception and language develop-
ment. The literary programs also have five functions for the 
child; these are a social- and identity development function, a 
language development function, a literary- and aesthetic 
experience function, a pre-literary function and a status 
improving function for the infant. 
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1 INLEDNING 
 
De senaste åren har ett ökat intresse för de allra yngsta barnen kunnat skönjas i sam-
hället. Barnombudsmannens rapport Klara färdiga gå! Om de yngsta medborgarna och 
deras rättigheter (2007) fokuserar på de små barnen.  I en artikel i kulturtidskriften 
Opsis Kalopsis skriver kulturjournalisten Margareta Sörenson att småbarnskulturen den 
senaste tiden erövrat en plats i det offentliga rummet och att till och med spädbarn 
erbjuds kulturaktiviteter (Sörenson 2007, s. 9). Fenomen som babysim, babydrama, 
babykonstvisningar, babyrytmik och blöjbarnsteve intar samhällsscenen. Nya 
babytidskrifter lanseras. Populära bilderböcker omarbetas till pekböcker och 
nyskapande pekböcker ges ut.  
 
Spädbarnsintresset tycks gå hand i hand med samhällets förändrade syn på de allra 
yngsta barnen. Allt sedan FN:s konvention om barnens rättigheter antogs 1989, har barn 
redan från födseln betraktats som självständiga individer med rättigheter (Sörenson 
2007, s. 11). De är även kompetenta. Hugo Lagercrantz, hjärnforskare och professor i 
barnmedicin, betonar att redan nyfödda barn har ett självmedvetande och kan skilja ut 
sig själv från andra, vid två månaders ålder kan barnet tänka och vid fyra till sju 
månaders ålder är det mer intresserat av andra barn än av sig själv (Lagercrantz 2005, s. 
105-113). Den tidigare synen på spädbarn som reflexstyrda, symbiotiska och utan ett 
eget medvetande, vilken bland annat psykologiprofessorn Jean Piaget förkunnade 
(Piaget [1968] 2008, s. 20-24), tycks vara radikalt förändrad. De allra yngsta 
individerna i vårt samhälle är idag på väg att få ett eget värde och en samhällelig status. 
 
Hur ser det då ut på biblioteken? Betraktas spädbarn som en viktig användargrupp? Den 
amerikanske bibliotekarien och forskaren Cynthia Oser hävdar i en artikel i Library 
Student Journal, att spädbarn är samhällets yngsta medborgare och framtida läsare men 
ändå inte välkomna till biblioteken. Hon anser till och med att spädbarn är en 
diskriminerad användargrupp. Hon skriver: “They cry, smell, do not pay taxes and have 
no apparent function except commotion”. Men kan man betrakta ett spädbarn som en 
biblioteksanvändare? Oser ställer själv den frågan i sin artikel: ”What can a baby do 
with av book, besides eat it?” och besvarar samma fråga med att hänvisa till den senaste 
spädbarnsforskningen. Genom att bli läst för på ett engagerat sätt upptäcker spädbarn 
språkets ordmönster och upplever att läsning är något lustfyllt. Spädbarn kommunicerar 
gärna med vuxna genom ögonkontakt, ljud och gester. De använder alla sina sinnen för 
att  förstå  själva  läsakten,  menar  Oser.  I  artikeln  efterlyser  Oser  fler  bibliotek  som  
arrangerar kulturprogram för spädbarn och föräldrar, eftersom spädbarn har både glädje 
och nytta av böcker och högläsning (Oser 2006). 
 
I Sverige har folkbiblioteken under lång tid samarbetat med barnhälsovården för att nå 
så många nyblivna föräldrar som möjligt. Det gör de än idag. Via barnavårds-
centralernas föräldraträffar bjuds föräldrar in till biblioteken, bokgåvor delas ut, 
föräldrar får information om barns språkutveckling, de får boktips och information om 
vikten av att läsa högt för sina barn. På många bibliotek har även särskilda 
föräldrahyllor iordningsställts, med material anpassade till de nyblivna föräldrarnas 
behov. Men att vända sig direkt till de små barnen är inte lika vanligt. För att bevista de 
klassiska sagostunderna ska man helst ha fyllt två eller tre år. En förändring sker dock. 
Allt fler bibliotek erbjuder idag litterära program för spädbarn, som babysång, 
pyttepoesi, rim- och ramsklubbar, babyträffar och babybokprat. 
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På en barnbibliotekskonferens i Stockholm våren 2007 kom jag för första gången i 
kontakt med fenomenet babybokprat. Litteraturpedagog Annette Kohkoinen berättade 
om det babybokprat hon själv arrangerat på Grubbebiblioteket i Umeå och vars mål var 
att tidigt väcka läslust. Vi fick se en film som visade små blöjbarn sittandes på golvet. 
De lyssnade koncentrerat, engagerat och förväntansfullt på Annette som läste för dem ur 
en pekbok. Det var fascinerande att se det samspel som uppstod mellan barn och vuxen. 
Ett slags dialog utvecklades i denna högläsningsstund – en dialog som bestod av 
bibliotekariens verbala tal och barnens gester, kroppsspråk och utrop, av ömsesidiga 
blickar och av en gemenensam entusiasm.  
 
Min första reaktion var förvåning och nyfikenhet, men också tvivel. Många frågor 
väcktes: Var det verkligen möjligt att läsa för så små barn? Kan spädbarn ta till sig och 
uppskatta en aktivitet som babybokprat?  Gör det någon nytta? Vad menar jag 
egentligen med begreppet nytta? Ger det barnet oanade utvecklingsmöjligheter eller 
överstimuleras det bara? Sker babybokprat på barnets villkor eller tillgodoser det främst 
föräldrarnas aktivitetsbehov och bibliotekens behov av nya användargrupper? Eller kan 
man helt enkelt betrakta babybokprat som en kulturell rättighet för det lilla barnet? 
 
Alla dessa frågor födde nya frågor om vilka aktiviteter som egentligen erbjuds de allra 
yngsta barnen på våra folkbibliotek och vilken roll böcker, rim, ramsor och sånger 
spelar för dessa barn?  Jag hade med dessa funderingar funnit mitt uppsatsämne. 

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka folkbibliotekens spädbarnsprogram och se om 
hänsyn har tagits till det lilla barnets villkor och behov. Det gör jag genom att intervjua 
fem barnbibliotekarier och en biblioteksassistent som alla arbetar med spädbarnsverk-
samhet. Jag vill genom intervjuerna ta del av deras erfarenheter av och åsikter om späd-
barnsprogrammen. Fokus ligger på de litterära programmens uppbyggnad, genom-
förande och funktion för det lilla barnet. Min problemformulering lyder:         
 

 Genomsyras bibliotekens litterära spädbarnsprogram av ett barnperspektiv? I så 
fall hur? 

 
Med utgångspunkt i syfte och problemformulering har jag ställt följande två frågor: 
 

 På vilket sätt tar de litterära programmen hänsyn till spädbarns 
utvecklingsmässiga behov och litterära förutsättningar? 

 Vilka funktioner kan programmen ha för spädbarn? 

1.2  Begreppsdefinitioner 
 
Några begrepp är särskilt viktiga för uppsatsen och kräver därför en förklaring.  
 
Med spädbarn menar jag barn upp till ett års ålder. Det är denna ålder som står i fokus 
för min undersökning, även om två av programmen i undersökningen vänder sig till 
barn som kan vara något äldre än ett år. För att skapa variation i språkbruket använder 
jag  barn,  små  barn,  det  lilla  barnet,  de  yngsta  barnen,  de  allra  yngsta  barnen  och  
baby/bebisar som synonymer till spädbarn. 
 
Högläsning innebär att en vuxen läser högt för ett barn eller en grupp barn. 
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Med skönlitteratur menar jag den skriftliga och muntliga litteratur som förekommer i 
bibliotekens spädbarnsprogram och som innefattar pekböcker, bilderböcker, rim, 
ramsor, sånger och muntligt berättande. Litteratur använder jag som synonym till skön-
litteratur. 
 
Med benämningen bibliotek och barnbibliotek avser jag alltid folkbiblioteket och dess 
barnverksamhet. 
 
Literacy är ett begrepp som används i engelsktalande länder och med det menas hur 
barn tillägnar sig skriftspråket. Med begreppet early literacy eller emergent literacy 
menas den allra första fasen av literacy och innefattar barnets tidiga och spontana möte 
med skriftspråket och erfarenhet av språk. Begreppet innefattar det barn vet om läsning 
och skrivning innan de själva kan läsa och skriva. Early literacy fasen startar redan i 
spädbarnsåldern genom samspel med en vuxen. Den är en grund för senare läsning och 
skrivning (Dominkovic´, Eriksson & Fellenius 2006, s. 79). 
 
Perception kan översättas med varseblivning, förnimmelse eller uppfattningsförmåga. 
Det betyder att uppleva och uppfatta något i omvärlden med hjälp av sinnena. Det 
barnet ser, hör och känner, sammansmälts till en helhet, som bearbetas och tolkas 
utifrån barnets tidigare erfarenheter och som gör att barnet förstår (Ellneby 2007, s. 
192). 
 
Med begreppet barnperspektiv menar jag vuxnas ambition att i biblioteksverksam-
heten tillvarata barns förutsättningar och behov. Det är detta perspektiv som råder i min 
uppsats. Jag undersöker barnperspektivet genom att ta del av informanternas berättelser 
om uppbyggnad och genomförande av de litterära programmen för spädbarn och deras 
erfarenheter och tolkningar av barnens agerande. Jag grundar däremot inte min uppsats 
på barnets perspektiv, vilket handlar om att försöka anlägga ett perspektiv eller fånga 
en kultur utifrån barnets egna utsagor. Denna distinktion mellan barnperspektiv och 
barnets perspektiv är viktig för uppsatsen (distinktionen hämtad från Ramm 2008, s. 9).  

1.3 Disposition 
 
Efter uppsatsens inledning, redovisning av syfte, problemformulering, frågeställningar 
och begreppsdefinitioner tecknar jag en kort bakgrund till spädbarnets roll i samhället 
och på biblioteket. Detta för att ge min undersökning en samhälls- och 
biblioteksrelevans. I kapitel tre följer en litteratur- och forskningsgenomgång. Här har 
jag valt att redovisa dels biblioteksrelaterad litteratur och forskningsresultat, dels 
tvärvetenskapliga studier som är relevanta för min undersökning. I kapitel fyra redogör 
jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter, teoriernas relevans och för min 
teorimodell. I kapitel fem redogör jag för uppsatsens kvalitativa angreppssätt och den 
metod jag valt. I kapitel sex redovisar jag resultatet av intervjuundersökningen och i 
nästföljande kapitel analyserar jag empirin med hjälp av min teorimodell och övrig 
litteratur. I slutet av kapitlet redogör jag för de slutsatser jag kommit fram till och 
reflekterar över uppsatsens arbetsprocess. I kapitel åtta för jag en diskussion kring 
bibliotekens möjligheter att uppmärksamma spädbarn som biblioteksanvändare och det 
lilla  barnets  rätt  att  möta  och  uppleva  litteratur  på  sina  egna  villkor.  I  kapitel  nio  
sammanfattas hela uppsatsen och därefter finns en litteratur- och källförteckning och två 
bilagor infogade. 
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2 Spädbarnet i samhället - en bakgrund 
 
I detta kapitel tecknar jag en kortfattad bakgrund till synen på barn, barndom, 
babykultur och spädbarnets roll på folkbiblioteket. Denna bakgrundskunskap är tänkt att 
sätta in min uppsats i en samhälls- och bibliotekskontext. De olika delkapitlen nedan 
redogör för hur samhällets syn på barn och barndom har sett ut i ett historiskt perspektiv 
och gör några punktnedslag beträffande dagens syn på babykultur. Jag redogör även för 
bibliotekens försökt nå de allra yngsta barnen och för de styrmedel som reglerar folk-
bibliotekens barnverksamhet.  

2.1 Synen på barn och barndom 
 
I boken Barndramatik och barndomsdiskurser hänvisar Karin Helander, professor i 
teatervetenskap, till en rad forskare när hon redogör för den västerländska synen på 
barnet och barndomen. Hon menar att barndomen som företeelse är föränderlig och inte 
generell. Den moderna barndomsforskningen talar därmed om begreppet barndom som 
en konstruktion, påverkad av sociala och kulturella faktorer (Helander 2003, s. 5-6). 
 
Under medeltiden var barndomen osynlig och barn sågs som miniatyrer av vuxna. 
Barndomen som en speciell och avgränsad period märks först under 1600-talet. Då 
uppstod ett intresse för fostran och disciplin. De sociala institutionerna skolan och 
familjen fick till uppgift att fostra barnen till förståndiga vuxna. Barnen skiljdes därmed 
ut från det vuxna samhället. Den engelske filosofen John Locke betonade under denna 
tid barnets intellekt, förnuft och självkontroll. Han såg barnet som en tom tavla, vilken 
skulle fyllas med kunskap. Till skillnad från Locke hävdade den franske 1700-tals 
filosofen Jean-Jaques Rosseau att barndomen är ett naturligt och ursprungligt tillstånd. 
Han menade att barnets inneboende nyfikenhet och spontanitet kunde förstöras genom 
alltför reglerad undervisning och självkontroll. Barnet skulle istället få växa fritt och 
naturligt. Under romantiken på 1800-talet fullföljdes Rosseaus tankar om det naturliga 
barnet. Individualiteten betonades, liksom barnets eget värde, oskulden, känslostyrkan 
och barndomen som ett paradis. Under slutet av 1800-talet började även en särskild 
barnkultur växa fram, med företeelser som barnkammare, leksaker, barnkläder och 
barnböcker (ibid., s. 8-11). 
 
Historiskt kan man tala om ett antal barndomsdiskurser som dominerat, samverkat och 
överlappat varandra i ett dynamiskt samspel, skriver Helander. Några av dessa diskurser 
är det oskyldiga barnet eller det gudomliga barnet, som påverkats av kristendomens syn 
på Jesusbarnet som symbol för renhet och oskuld. Motsatsen är det onda barnet, som 
kan spåras till Gamla Testamentets syn på arvssynden och som betonar barnet som 
ursprungligen ont och demoniskt, i behov av att fostras till lydnad, sträng tuktan och 
disciplin. Det fria barnet propagerar för barnets naturliga godhet och egna impulser, 
som inte ska hämmas av fostran. Istället för disciplin och tvång förespråkas lek, frihet, 
demokrati och konstnärligt skapande. Astrid Lindgrens Pippi Långstrump är ett litterärt 
exempel på detta fria barn. Det sårbara barnet anser att barnet är värnlöst och utsatt. 
Barnet anses behöva skydd, hjälp och bistånd och ses ofta som offer för vuxnas 
fattigdom, övergrepp eller utnyttjande. Barndomen anses också hotad av bland annat 
konsumtionssamhället och media (ibid., s. 11-12). 
 
I det västerländska industrialiserade samhället har barndomen ofta beskrivits som en 
brist på visdom, kunskap och erfarenhet. Barn har definierats utifrån vad de inte kan och 
är, mer än utifrån vad de kan och är, skriver Helander och hänvisar till David 
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Buckinghams resonemang om barndomen (ibid., s. 9). Två av diskurserna betonar dock 
något annat, nämligen att barn har rättigheter och är kompetenta. Diskursen om barnet 
som har rättigheter definierar barnets rätt till bland annat materiell välfärd och 
emotionell trygghet. Viktigt i detta sammanhang är tillkomsten av FN:s konvention om 
barnens rättigheter, 1989. Diskursen om det kompetenta barnet har varierat under 
historiens lopp, skriver Helander. Tidigt sågs barn som duglig arbetskraft. Under 
inflytande av 1900-talets reformpedagoger som Lev Vygotskij och Maria Montessori, 
betonades barnets egen inre kapacitet. Även den kommersiella marknaden betraktade 
tidigt barn som kompetenta konsumenter. Det senaste decenniet har också barndoms-
forskningen betonat barnets kompetens när det gäller att påverka samhället, menar 
Helander (ibid., s. 12-13). Synen på det kompetenta barnet innebär att de tidigare 
gränserna mellan barndom och vuxenliv allt mer suddas ut. En del forskare har talat om 
en förlorad barndom eller till och med om barndomens död. Detta kan uppfattas som 
både positivt och negativt. Vissa forskare anser att det leder till ett betraktande av barn 
som mer självständiga och mer jämställda de vuxna, med egna rättigheter och mera 
makt. Andra forskare vill värna barndomen och anser att föräldrar abdikerat och att barn 
allt för tidigt och utan att vara mogna, påpackas vuxenlivets erfarenheter och ansvars-
tagande (ibid., s. 13-14 ). 
 
Kompetensen hos barn har gått nedåt i åldrarna. Även spädbarn anses idag kompetenta.  
Margareta Sörenson skriver i artikeln Den kompetenta bebisen, att  samhället  under  
1980- och 90-talen allt mer började intressera sig för de yngsta barnen. Det gällde både 
inom pedagogiken, inom den medicinska forskningen och inom barnkulturen. 
Spädbarnsforskningen konstaterade att spädbarn har större förmågor än man tidigare 
trott. Även den kommersiella marknaden ställde in strålkastarljusen på de små barnen. 
Jämställda och köpstarka medelklassfamiljer med barn utgjorde en marknad för mode, 
barnvagnstrender, heminredning och kultur. FN:s Barnkonvention, 1989, var också en 
viktig grundsten för småbarnsintresset. Barnkonventionen förstärkte synen på barn som 
egna individer och betonade även barns rätt till kultur. Det är kanske dags att vi 
anpassar våra liv efter den kompetens som samhället visat att små barn har, menar 
Sörenson (2007, s. 9-12). 

2.2 Babykultur 
 
I förordet till boken Babydrama skriver Karin Helander att konstpedagoger, musiker, 
regissörer, skådespelare och koreografer de senaste åren har skapat en mångfald av 
konstprojekt som vänder sig till en babypublik. I efterdyningarna av den moderna späd-
barnsforskningen uppmärksammas spädbarnens behov och kapacitet att ta emot 
konstnärliga upplevelser (Helander 2008, s. 8).   
 
Alla vuxna är dock inte positiva till samhällets babytrend. Röster har varnat för att 
spädbarn inte förstå den kultur som är skapad för dem. Helander anser att detta är ett 
uttryck för vuxenvärldens fördomar inom barnkulturen. Vuxna vill själva möta det 
överraskande, sensoriska och sensationella på till exempel teatern, men är ofta skeptiska 
inför det lilla barnets rätt till konstnärliga upplevelser. Det kan bero på att vuxna fixerar 
sig vid att barn ska förstå de vuxnas intentioner, menar hon. Helanders egen erfarenhet 
är att små barn inte har några problem med förståelsen. De väljer ut de ”föremål, ord, 
fraser, figurer eller rörelser som de tycker är spännande och roliga och bygger utifrån 
dem nya och för oss ofta oväntade sammanhang. Barn skapar mening i mötet med 
konsten. De ser sina upplevelser som absolut giltiga” (ibid., s. 9). Det gäller att som 
vuxen ha kunskap om det lilla barnet och respektera barnets egna upplevelser. Ett litet 
barn kan inte uttrycka sina upplevelser med vuxna ord, men det betyder inte att 
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upplevelserna är mindre komplexa, skriver Helander. Ett litet barns känslor är starka 
och  konst  för  barn  kan  gestalta  de  stora  frågorna  om  liv  och  död,  kärlek  och  sorg,  
ensamhet och tillhörighet. Små barn uppskattar också musik och sång, språk och rytm, 
färg och form och konstuttrycket behöver inte vara entydigt, utan kan rymma förundran, 
frågor och tolkningar, poängterar Helander (ibid., s. 8-10).  
 
Journalisten Susan Gregory Thomas har i boken Buy, Buy Baby granskat den kommersi-
ella babymarknaden i USA. Hon är kritisk till den starka påverkanskraft som hon anser 
att den växande babymarknaden har och som förvandlar barnen till konsumenter som 
ständigt måste underhållas och aktiveras. Hon kallar fenomenet ”never-a-dull-moment 
business” (Thomas 2007, s. 224). I kapitlet Anything to Get Them to Read, redogör hon 
för en babybokmarknad som växt sig stark allt sedan 1980-talet, då akademisk forsk-
ning visade att barn som tidigt och ofta blev lästa för, pratades med och blev språkligt 
uppmuntrade lär sig att läsa bättre än de barn som inte fått tidig stimulans. Thomas 
ställer sig dock negativ till detta tidiga läsengagemang, då hon anser att spädbarn inte 
vill sitta stilla under längre stunder och inte förstår mycket av böckernas innehåll. Hon 
anser att samhällets uppmaning att läsa för sin baby endast gynnar en växande baby-
marknad (ibid., s. 163-164). 

2.3 Spädbarn på bibliotek 
 
Under detta kapitel redogör jag för barnbibliotekets styrmedel, det vill säga för 
Bibliotekslagen (1997) och för Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, På barns och ungdomars villkor 
(2003). Dessa senare rekommendationer bygger på ett barnperspektiv och är viktiga för 
min uppsats syfte. Jag redogör även korfattat för bibliotekets samarbete med BVC och 
för några läsprojekt, vars syften är att stimulera de små barnens språkutveckling. 

2.3.1 Barnbibliotekets styrmedel 
I den svenska Bibliotekslagen finns en särskild paragraf som reglerar folk- och skol-
bibliotekens uppdrag gentemot barn och ungdomar. 
 
9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 

böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning (SFS 1996: 1596). 

 
På barns och ungdomars villkor (2003) är Svensk Biblioteksförenings rekommenda-
tioner för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. Rekommendationerna 
bygger på tillämpbara artiklar i FN:s Barnkonvention som antogs 1989 och som Sverige 
anslöt sig till 1990. Det är tänkt att rekommendationerna kan användas som en utgångs-
punkt för ett tydligare barnperspektiv i barnbiblioteksverksamheten. I rekommenda-
tionerna kan man läsa att alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek och att barnens 
bästa alltid ska komma i främsta rummet. Det innebär när det gäller barnen att barn-
perspektivet ska vara utgångspunkten för bibliotekets verksamhet. Barns egna behov 
ska vara vägledande för verksamheten. Biblioteket ska också bidra till att stärka barns 
personlighetsutveckling. På biblioteket ska de mötas med respekt av engagerade och 
kunniga vuxna. Biblioteket ska upplevas som en rolig plats där det händer saker. Biblio-
teket ska även vara en del av samhällets nätverk för barn när det gäller språkutveckling, 
kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. Biblioteket ska tillsammans med 
föräldrar, barnhälsovården, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet 
och hjälpa barn att skapa sammanhang i tillvaron. Biblioteket ska stimulera till 
nyfikenhet och läslust. Det ska vara ledande när det gäller muntligt berättande, 
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upplevelseläsning och barnets eget kunskapssökande. Slutligen ska biblioteket vara en 
angelägenhet för alla barn (Svensk biblioteksförening 2003). 

2.3.2 BVC-samarbete och läsprojekt 
Redan i slutet av 1970- talet och under 1980-talet började biblioteken via den 
uppsökande verksamheten intressera sig för spädbarn och deras föräldrar. På många 
bibliotek inleddes då ett samarbete med landets barnavårdscentraler (BVC). Biblioteken 
ville med BVC-samarbetet nå nyblivna föräldrarna, ge dem information om barns 
språkutveckling och om vikten av högläsning. Syftet med samarbetet var även att locka 
föräldrar och barn till biblioteken. Ett viktigt inslag i samarbetet var gåvoböcker till 
föräldrar med nyfödda barn. De senaste åren har en oro skapats på grund av att 
neddragningar i både biblioteksbranschen och inom barnhälsovården inneburit tidsbrist 
och att samarbetet mellan de två instanserna på många håll dragits ner till ett minimum. 
Det har medfört att regionala projekt startat för att återigen främja och vidareutveckla 
samarbetet mellan biblioteken och BVC. Exempel på projekt är Med språket framför sig 
(Hallands och Västerbottens län) och Språket, typ – redan på skötbordet (Uppsala län). 
Dessa två projekts syften var bland annat att främja barns språkutveckling redan från 
spädbarnsåren. Förutom utbildningsinsatser introducerade projekten språkutvecklande 
metoder. Väskor innehållande böcker och informationsmaterial, sångpåsar, attribut och 
andra inspirationsmaterial infördes. Språkväskorna var tänkta att användas som 
intresseväckande material i mötet mellan BVC-sköterska och föräldrar eller mellan 
bibliotekarie och föräldrar och även i direktkontakt med de små barnen. Dessa språk-
möten skulle stimulera föräldrar att tidigt samtala och läsa för sina barn och att göra 
detta dagligen (Ehde 2008 & Landstinget Uppsala län 2008). 
 
BVC-samarbetet har på vissa håll inneburit en direktkontakt med barnen. I boken Tänk 
om…! pedagogiska metoder i biblioteket, berättar barnbibliotekarie Maj Johansson om 
sin BVC-metod på Falu stadsbibliotek. Vid första träffen hämtar föräldrarna sin gåvo-
bok på biblioteket, visas runt och får information om pekböcker. Vid det andra biblio-
teksbesöket börjar Johansson alltid med att läsa direkt för bebisarna. Det är det som är 
det viktigaste med besöket. Sedan informerar hon föräldrarna om nyttan och nöjet med 
att läsa. Hon menar att om föräldrarna än glömmer den information hon ger, glömmer 
de aldrig barnens reaktioner när hon läser för dem. Johansson fick sin idé att läsa direkt 
för barnen, då hon vid en träff på BVC visade föräldrarna hur man kan läsa för sitt späd-
barn. Hon förklarade för föräldrarna vikten av att läsa med hela kroppen och gärna göra 
ljud till. Hon berättar: 
 
När jag visade upp pekboken brummade, jamade och lät jag på olika vis alltefter bokens bilder. Så råkade 
jag titta ner på golvet och där såg jag sju runda ansikten som stirrade förundrat upp på mig. Jag gick ner 
på knä och fortsatte läsa för de små. Det var magiskt. Jag hade inte förstått det när jag planerade mitt 
besök, att det går att läsa även för en grupp mycket små barn. (2005, s. 32-33). 
 
I Markaryds kommun har man alltsedan 1983 arbetat med projektet BokNallen. Syftet 
med projektet är att tidigt sätta in insatser för att ge kommunens barn ett rikt språk och 
ett stort ordförråd. En person som kallas BokNallen är anställd av kommunen för att ge 
föräldrar skriftlig och muntlig information och göra två hembesök hos alla kommunens 
familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Vid besöken använder BokNallen böcker, rim, 
ramsor och sånger och visar hur föräldrarna kan stimulera barnens språk. 1990 genom-
fördes en utvärdering av Boknalleprojektet. Den visade att Boknallen hade en positiv 
och språkstimulerande effekt på barnen, både vad gäller passivt och aktivt ordförråd, 
uttal och meningsbyggnad (Rydsjö & Elf 2007, s. 111-112). 
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3 Litteratur- och forskningsgenomgång 
 
I detta kapitel redovisas den litteratur och forskning, som jag funnit relevant för min 
uppsats. Litteraturen anknyter till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vad gäller den 
biblioteksrelaterade litteraturen har jag valt att använda en svensk och en amerikansk 
metodbok samt två vetenskapliga artiklar, vilka samtliga behandlar bibliotekens späd-
barnsprogram. Vad gäller litteratur inom andra vetenskapsområden har jag prioriterat 
litteratur/forskning som ger kunskap om spädbarnets utveckling och litteraturens och 
läsningens roll för ett litet barn. Då spädbarnsforskningen ständigt levererar nya resultat 
har jag försökt att prioritera så aktuella rön som möjligt.  Efter varje delkapitel finns en 
kortare sammanfattning. 

3.1 Informationssökning 
Det sökverktyg jag främst använt för denna uppsats är Samsök, som är en smidig ingång 
till användbara databaser som LISA, ERIC, Artikelsök, Nordiskt BDI-index och Web of 
science. Jag har även sökt material i Borås högskolas bibliotekskatalog och använt sök-
motorn Google. Jag har även haft nytta av utvalda böckers och artiklars referenslistor. 
Sökord jag använt i olika kombinationer är library, baby, infant, lap sit story time, story 
session, rhyme session, Mother Goose program, early literacy, emergent literacy, baby 
reading, spädbarn, bibliotek, biblioteksprogram, läsning, högläsning och babybokprat.  

3.2 Biblioteksrelaterad litteratur och forskning 
I universitetsadjunkterna Kerstin Rydsjös och Anna Carin Elfs kunskapsöversikt, 
Studier av barn- och ungdomsbibliotek, presenteras ett urval undersökningar av barn- 
och ungdomsbibliotek och deras användare. Fokus ligger på den svenska verksamheten 
under åren 1990-2006 och domineras av magisteruppsatser i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Under den undersökta tidsperioden har författarna hittat 150 magister-
uppsatser som behandlar frågor om barn- och ungdomsbibliotek. I ett av kapitlen redo-
gör  författarna  för  ett  urval  studier  som riktar  sig  mot  de  allra  yngsta  barnen  (0-6  år).  
Studierna behandlar i första hand samarbetet mellan förskola och bibliotek och barn-
litteraturens betydelse i förskolans pedagogiska arbete, men även förskolebarns bilder-
bokssökning på bibliotek, bibliotekens samarbete med föräldrar, med barnavårds-
centraler och med öppna förskolan. Många av dessa samarbetsprojekt har ett språk-
stimulerande syfte. Författarna redogör även för studier som undersöker bibliotekens 
sagostundsverksamhet för barn i förskoleåldern (2007, s. 99-117). Det finns dock ingen 
svensk undersökning som granskar spädbarn som biblioteksanvändare eller program-
verksamhet för så små barn.  

3.2.1 Spädbarnsprogram på bibliotek 
Litteraturpedagog Annette Kohkoinen berättar i boken Bebis+bok=glädje. Det under-
bara i att läsa högt för de allra minsta, om biblioteksmetoderna babybokprat och pytte-
poesi. Jag tar här bara upp metoden Babybokprat. Babybokprat innebär enligt 
Kohkoinen att läsa, sjunga, rimma och ramsa för det lilla barnet. Tyngdpunkten ligger 
på högläsning. Kohkoinen skriver att hon talar direkt till och med de små barnen och 
svarar  på  barnens  gester,  joller  och  stavelser.  Det  handlar  om  en  ömsesidig  
kommunikation. Föräldrarnas engagemang är viktigt i programmet, likaså att barnen 
känner sig sedda och att de upplever både lässtunden, boken och biblioteket som något 
positivt. Målet med babybokprat är att väcka spädbarnets lust och nyfikenhet för barn-
boken och att visa föräldrar att barnen tycker om att bli lästa för. Kohkoinen hoppas 
även att lässtunden ska locka föräldrar och barn till biblioteket (2007, s. 15-18).  
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De böcker som används under programmet har klara bilder med starka färger, för att 
underlätta barnens uppmärksamhet och bildtolkning. Röriga och för detaljrika bilder 
undviks, då barnen har svårt att fokusera på sådana bilder. Kohkoinen vill att små barn 
ska få uppleva ett rikt bildspråk och många olika typer av ord, inte bara enkla pekböcker 
med avbildade vardagsföremål och ord med hög igenkänningsfaktor. Därför använder 
hon böcker med svåra, ovanliga och humoristiska ord som jaguar, apglad och raggarbil 
(ur Pernilla Stalfelts ABC-bok, Från apglad till öronvax). Hon letar även aktivt efter 
mångkulturella böcker. Även konstböcker med klara och färgrika bilder av konstnärer 
som Henri Matisse och Marc Chagall ingår i hennes program. Kohkoinen använder 
även bilderböcker i stora format, avsedda för äldre barn och omarbetar texten om den är 
för svår för spädbarnen att förstå (ibid., s. 19-23, 65).  
 
Fördelen med gruppläsning är den sociala samvaron, menar Kohkoinen. Intresset för 
andra spädbarn och vuxna ökar då barnet är kring sex månader och börjar skapa egna 
relationer. Programmets sociala karaktär skapar inte stress för barnen, anser Kohkoinen. 
Grupperna är små och lässtunderna innebär ofta en stillhet och närhet. Hon menar att 
det är meditativt att vända sida i en bok. Det långsiktiga målet med babybokprat är att 
föräldrar och barn ska fortsätta läsningen i hemmet efter programmets slut. Babybokprat 
är på så vis ingen engångsupplevelse, betonar Kohkoinen (ibid., s. 27-30). 
 
Bibliotekarien och författaren Jane Marino skriver i boken Babies in the library, att allt 
fler barnbibliotekarier i USA de senaste tio åren har startat biblioteksprogram för de 
allra yngsta barnen. Många av programmen har som syfte att främja den tidiga språk-
utvecklingen, ”early literacy”. I allmänhet betraktas dock spädbarn som allt för små för 
bibliotekens verksamhet, menar Marino. Hon vill därför inspirera flera bibliotekarier att 
satsa på de allra yngsta barnen. Biblioteken bör bli spädbarnsvänliga, erbjuda effektiva 
och barnanpassade biblioteksprogram och visa föräldrar hur man sjunger, läser och 
rimmar för de allra yngsta barnen. Den nyaste spädbarnsforskningen visar att barn 
direkt efter födseln är redo att lära genom att absorbera intryck från sin omgivning.  
Därför bör vi tidigt bjuda in dem till biblioteket, menar Marino. Biblioteksprogram för 
spädbarn ser Marino som ”a pre-reading experience”. Målet är att presentera ramsor, 
sånger och böcker till barn och föräldrar i en icke undervisande och trygg 
biblioteksmiljö. Barnen matas då med språk som stimulerar hjärnans utveckling. 
Språkinlärning sker bäst i uppmärksamhet och i en ömsesidig och glädjefylld 
interaktion mellan barn och vuxna, menar Marino (2003, s. 1-5). Liksom Kohkoinen 
betonar även Marino att bibliotekens spädbarnsprogram inte är underhållningsprogram, 
där barn och föräldrar passivt tittar på. Programmen är istället interaktiva, där barn och 
föräldrar aktivt deltar i läsningen eller ramsandet (ibid., s. 11-12). 
 
I den vetenskapliga artikeln Make Way for Dendrites, How Brain Resarch Can Impact 
Children´s Programming, menar författarna Betsy Diamant-Cohen, Ellen Riordan och 
Regina Wade att biblioteken kan spela en betydelsefull roll som modeller för optimala 
lärandemiljöer, baserade på den nyaste hjärnforskningen. Biblioteksprogram för de allra 
yngsta barnen bör för att utveckla barnen genomföras i en stimulerande miljö och inne-
hålla moment som repetition, ritual, variation och motorik. Detta påverkar nämligen 
barnens hjärnfunktion och lärande på ett positivt sätt. Med en stimulerande miljö menar 
författarna en stödjande, entusiastisk och välkomnande miljö. En sådan biblioteksmiljö 
innebär att barnen lär sig och minns bättre. Interaktion med en multisensorisk miljö ut-
vecklar hjärnans nervceller, skriver författarna. Från födseln till åtta månaders ålder 
skapar hjärnan specifika och potentiella receptorer (mottagningsplatser) för speciella 
slags stimuli. När miljön skapar specifik information, är hjärnan färdig att ta emot och 
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acceptera informationen, att samordna den och att skapa förbindelser mellan hjärnceller. 
Detta skapar effektiva stigar där inlärning kan ske (2004, s. 12-13).  
 
Barnens hjärna utvecklas även av en miljö som erbjuder dem musik- och konstnärliga 
upplevelser. Författarna menar att bibliotekens program även bör innehålla repetition av 
till  exempel  böcker,  ramsor  och  sånger,  eftersom  det  ökar  barnens  lust,  skapar  en  
igenkänning och trygghet och hjälper dem att bättre lära sig ord och att minnas den 
information de får via programmen. Att skapa ritualer, till exempel att börja och sluta 
med samma ramsa, skapar en trygghet och förtrolighet hos barnen, menar författarna. 
Att variera programmen och använda både visuella, auditiva, känslomässiga och 
motoriska aktiviteter är också viktigt för inlärningen. Rörelse är särskilt nyttig att infoga 
i programmen, betonar författarna.  Spädbarn undersöker världen genom att röra sig; de 
rör ögon, händer och fötter, kryper, lär sig att kontrollera sin kropp, lär sig tyngdkraften 
och relationen mellan stillhet och rörelse genom just rörelse. Rörelse är med andra ord 
en nödvändig komponent för lärande. Barnets hjärna tar dessutom lättar till sig kunskap 
i en bok eller minns en sång bättre om barnet får använda rörelse och agera än om 
barnet bara får använda sin syn eller hörsel, menar författarna (ibid., s. 13-15). 
 
Susan  Hill  är  professor  i  Early  childhood education  vid  University  of  South  Australia  
och forskar i små barns läs- och skrivutveckling – ”early literacy”. På en internationell 
läskonferens, International Reading Association Annual Conference i Chicago 2006, 
presenterade hon preliminära resultat (paper) från ett australiensiskt nationellt biblio-
teksprogram, Baby Bounce, vilket uppmuntrar små barns (0-2 år) early literacy 
utveckling. Hill ställer fyra olika forskningsfrågor i sin artikel, varav två är intressanta 
för mitt arbete; dels hur Baby Bounce programmen svarar på de små barnens 
utvecklingsbehov, dels vilka effekter programmen kan ha på barnens vokabulär, 
fonemiska medvetenhet och ordförståelse.  
 
För att anpassa det nationella biblioteksprogrammet till barnens utvecklingsbehov fick 
personal på landets bibliotek utbildning i barns psykologiska och språkliga utveckling, 
de fick utbildning i den senaste hjärnforskningen, i litteraturkunskap och i lästeknik. 
Vid uppbyggnaden av programmen tog personalen hänsyn till att små barn är motoriskt 
aktiva, har tillräcklig syn för att följa programmen, att de vid 4-6 månaders ålder hör 
och svarar på förändringar i röstläget, är fascinerade av leksaker som kan göra ljud, 
uppskattar musik och rytm och är intresserade av alla nya ljud. De tog även hänsyn till 
att barnen vid 7-12 månaders ålder lystrar till sitt namn, att de känner igen namnen på 
vardagliga föremål och att deras ordförråd växer snabbt. När så programmen 
genomfördes fick barnen lov att vara aktiva och interagera med andra barn och vuxna. 
Sång, rytm och musik ingick och fokus låg på rim, ramsor och rörelse, då dessa inslag 
lättare fångade och behöll barnens uppmärksamhet än högläsning (Hill 2006, s. 2-8).  
 
Programmen stimulerade även barnens möjligheter att lyssna på och uppmärksamma 
ord, ljud, stavelser, allitterationer, rim och fonem. Rimmen repeterades och 
ackompanjerades i programmen av musikinstrument och kroppsrörelser. Programmen 
utökade även barnens ordförråd, ordförståelse och i ramsorna fick de möta många 
ovanliga ord som inte förekommer i vardagsspråket. I rörelsesångerna fick de möjlighet 
att lära sig namn på kroppsdelar och siffror. Allt detta är viktigt för den senare literacy- 
utvecklingen, menar Hill (ibid., s. 8-9).  
 

3.2.1.1  Sammanfattning 
I detta kapitel konstaterar jag att jag inte funnit någon svensk forskning som granskar 
spädbarn på bibliotek eller bibliotekens spädbarnsprogram. De metodböcker jag redogör 
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för och som behandlar spädbarnsprogram på bibliotek poängterar programmens möjlig-
heter att väcka barns lust till litteratur och att främja barns tidiga språkutveckling. 
Spädbarnsprogrammen som presenteras i böckerna består av högläsning, rim, ramsor 
och sånger. Programmen är interaktiva, både barn och föräldrar deltar aktivt och 
föräldrarnas engagemang är viktigt. Programmen är vidare av social karaktär, späd-
barnen står i centrum och kommunicerar på ett icke-verbalt sätt. Böckerna i program-
men är anpassade till barnens intressen och utvecklingsnivåer, består av igenkänning, 
men också av nyhetsinslag. Programmens grupper bör vara små och miljön trygg och 
icke-undervisande för att fungera på spädbarns villkor, menar båda författarna. 
 
De två internationella artiklarna poängterar de litterära programmens roll som 
lärandemiljöer baserade på den nya spädbarnsforskningen och programmens roll för 
barnens språkutveckling. Artiklarna understryker att moment som ritual, repetition, 
variation och motorik stimulerar barnens lärande. Om miljön är stödjande, 
välkomnande, entusiastisk och multisensorisk, innehåller inslag av musik och 
konstnärliga moment stimuleras även spädbarnens minneskapacitet och ordinlärning. 
Programmen bör vidare ta hänsyn till spädbarns fascination av nya ljud och av 
röstförändringar. De bör även ta hänsyn till spädbarns intresse för musik och rytm, 
barns motorik, att spädbarn lystrar till sina namn och att de har ett ordförråd som växer 
snabbt. Programmen anses stimulera spädbarns ordförråd, ordförståelse, fonemiska 
kunskap och lära dem ovanliga och litterära ord som inte tillhör talspråket.  

3.3 Litteratur och forskning inom andra discipliner  
I detta kapitel redovisar jag litteratur och forskningsrön från områdena språkvetenskap, 
psykologi, pedagogik, medicinsk forskning, litteraturvetenskap och konstvetenskap. 
Min ansats är därmed tvärvetenskaplig. Syftet är att få en fördjupad bild av spädbarnets 
utvecklingsmässiga villkor och litterära förutsättningar. 

3.3.1 Spädbarnets språkutveckling 
Redan det nyfödda barnet vill kommunicera. Professor Ragnhild Söderbergh skriver i 
boken Barnets tidiga språkutveckling, att det nyfödda barnet möter moderns blick och 
ler. När barnet är tolv timmar gammalt reagerar det på det talade språket genom att röra 
sitt huvud, sina händer, armar och ben efter talets rytm. Spädbarnet för en aktiv 
konversation med sin omgivning genom blickar, kroppsrörelser, leenden, ljud och 
gester. Att barnet är aktivt innebär att det inte bara tar emot och reagerar på omgiv-
ningens signaler, utan att det också själv använder signaler för att få kontakt (1988, s. 
13-14). Vid två månaders ålder börjar barnet att jollra. Tidigare trodde forskarna att 
barnets joller enbart var en träning av talapparaten, men numera vet man att joller även 
är ett viktigt konversationsverktyg, skriver Söderbergh. Då barnet är tre månader lär det 
sig den turtagning som är en förutsättning för att kunna föra en dialog. Turtagning inne-
bär  att  barn  och  vuxna  i  samspel  ser  på  varandra,  lyssnar  och  talar  växelvis  (i  ord,  
blickar, ljud, joller, miner och andra gester). För att barnet ska lära sig detta sätt att 
konversationsjollra är det viktigt att den vuxne är lyhörd för barnets försök till 
konversation (ibid., s. 15-18). När barnet är fyra till fem månader gammalt börjar det att 
gradvis uppmärksamma omgivningen och kan i konversation dela det iakttagna med den 
vuxne. Den vuxne klär de gemensamma upplevelserna i ord. Barnet hör orden samtidigt 
som det observerar verkligheten, vilket underlättar för barnet att se sambandet mellan 
språk  och  verklighet.  Det  kommer  senare  att  förstå  att  ord  betecknar  något  från  
verkligheten och att språk är ett symbolsystem (ibid., s. 18-19). Från sex månaders ålder 
jollrar spädbarnet allt mer avancerat. Det åstadkommer ljudkombinationer med konso-
nanter  och  vokaler  och  det  kan  använda  alla  ljud  som  språket  består  av.  Kring  ett  år  
börjar barnet säga hela ord eller delar av ord. Det kan även använda paralingvistiska 
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uttrycksmedel,  som  röstens  klang,  röstens  volym  och  höjd,  talets  rytm  och  hastighet.  
Denna röstresurs används för att förstärka språket eller för att förmedla ett budskap utan 
ord. Kroppsspråk och gester är fortfarande det primära uttryckssättet för spädbarnet och 
även då gesterna ersätts med ord, finns gesterna kvar som ett komplement till det 
verbala språket (ibid., s. 20ff., 146). 
 
År 2008 lades en doktorsavhandling i fonetik fram på Institutionen för lingvistik vid 
Stockholms Universitet. Den är skriven av Eeva Klintfors och bär titeln Ordens 
uppkomst: Multisensorisk information som ett led i uppkomst av förbindelser mellan 
ljud och betydelse hos spädbarn. I artikeln Kombination av sinnesintryck - en kraftfull 
grund för inlärning, intervjuas Klintfors om avhandlingen. Hon berättar att 
avhandlingen består av fyra olika experimentella studier, vilka behandlar spädbarns 
ordinlärning. Trehundra svenska spädbarn mellan tre och tjugo månader gamla har 
studerats. Avhandlingen visar att spädbarn kan lära sig begrepp och ord genom att 
kombinera olika sinnesintryck som syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Information från 
många sinnen bidrar till helheten. Klintfors har även kommit fram till att spädbarns 
inlärning sker relativt snabbt och utan ansträngning. Inlärning sker bäst i vuxnas närhet 
och med barnriktat tal, vilket innebär att tala med korta och enkla meningar, i långsamt 
tempo, att betona viktiga ord, använda en ljusare röst, gester och upprepningar. En av 
studierna visar hur stor betydelse just upprepningar har vid tidig inlärning av ord. När 
vuxna upprepar ord och visar samma objekt gång på gång för spädbarn hjälper det 
barnen att kombinera hörsel och synintryck och passa ihop rätt ord eller ljud med rätt 
objekt. Då spädbarn inte har den verbala förmågan att uttrycka sig, har man i studien 
mätt barnens ögonrörelser och kunnat konstater att spädbarn under kort tid kan lära sig 
objektens färg, form och andra egenskaper (Larsson 2008). 
 
På vetenskapsmässan i Chicago i februari 2009, arrangerad av organisationen American 
Association for the Advancement of Science, presenterade en grupp forskare från 
psykologiska institutionen vid Universitetet i Chicago, en studie om gesters stora 
betydelse för barns språkutveckling. En av forskarna i gruppen är psykologiprofessorn 
Susan Goldin-Meadown. Hon menar i en artikel i Dagens Nyheter att gester är viktiga 
för barns språkinlärning. Ju mer spädbarn uttrycker sig med gester, desto större blir 
deras ordförråd senare i livet. Föräldrar som pratar, pekar och gestikulerar mycket med 
sina barn får barn som också gestikulerar. Dessa gestikulerande barn får ett försprång i 
sin språkliga utveckling. Som ettåring är de bättre på att kommunicera och som 4,5 
åringar har de ett större ordförråd än andra barn (Nilsson 2009, s. 10). 

3.3.1.1 Sammanfattning 
I detta kapitel konstaterar jag att redan det nyfödda barnet kan och vill kommunicera 
med sin omgivning. Spädbarnet är aktivt och kommunicerar med hjälp av blickar, 
kroppsrörelser, leenden, ljud och gester. Det jollrar allt mer avancerat och kan använda 
alla ljud som språket består av. Det har även en paralingvistisk kompetens vilket göra 
att det kan använda och tolka röstens och talets klang, volym, höjd, rytm och hastighet. 
Kring ettårsdagen säger barnet sitt första ord eller delar av ord.  
 
Klintfors avhandling (2008) visar att spädbarn kan lära sig begrepp och ord genom att 
kombinera olika sinnesintryck som syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Information från 
många sinnen bidrar till helheten. Spädbarn lär sig snabbt och utan större ansträngning 
ord, form och färg. Att använda barnriktat tal och att upprepa ord är särskilt viktigt vid 
tidig inlärning. Susan Goldin-Meadowns forskningsgrupp har i en internationell studie 
(2009) konstaterat att gester hjälper barn att lära sig språket. Ju tidigare i livet och ju 
oftare gester används, desto större blir ordförrådet senare i livet. 
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3.3.2 Spädbarnets kognition 
Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, menar att spädbarn har ett medvetande, det 
vill säga ett slags förståelse eller insikt. Att ha ett medvetande innebär enligt 
Lagercrantz att ha förmågan att känna, tänka, minnas och uppleva ett jag. Medvetandet 
är en plats i hjärnan där alla sinnesintryck, minnen och tankar samlas och bearbetas. 
Forskning har konstaterat att ett två månader gammalt barn har en förmåga att skapa en 
tankebild. Det betyder att ett barn inte bara suger på en napp, utan också tänker på den, 
menar Lagercrantz. Det finns en mental representation av nappen i barnets hjärna. Han 
betonar även att redan ett nyfött barn har ett självmedvetande och kan skilja ut sig själv 
från andra. Vid fyra till sju månaders ålder är barnet dessutom mer intresserat av andra 
än av sig själv (I barnets hjärna 2005, s. 105-113). 
 
Mikael Heimann, professor i psykologi, skriver i boken Spädbarnets psykologi, att 
spädbarn som är sex veckor gamla kan minnas det de tidigare sett och använda denna 
information för att styra sitt eget beteende. Ett litet barn på tre-fyra månader visar glädje 
när det ser bröstet eller nappflaskan eftersom det minns genom tidigare erfarenheter att 
det betyder mat (1999, s. 116). Spädbarn kan också plocka fram en minnesbild och 
använda den som bas för att härma. Denna fördröjda härmning är mer avancerad än 
direkt imitation, menar Heimann. Att härma en handling eller en aktivitet ansåg till 
exempel Jean Piaget att barnet inte klarade av förrän det var arton månader gammalt. 
Idag vet man att spädbarn klarar detta redan från sex månaders ålder. Studier i både 
Sverige, USA och Nya Zeeland har visat att barn vid den åldern kan observera en 
aktivitet och sedan minnas och imitera den ett dygn senare (ibid., s. 116-117). Forskare 
har länge hävdat att spädbarns minnen är korta. Men Heimann visar i artikeln, Små barn 
glömmer inte! Ny forskning om barns tidiga minnesförmåga, att ett sex månader 
gammalt barn kan minnas en specifik händelse i ett dygn, ett nio månader gammalt barn 
minns en händelse i tre till fyra veckor efter demonstrationen och ett tolv-tretton 
månader gammalt barn minns en händelse i två månader (2007, nr 1, s. 13-15). 
 
Att förutsäga vad som ska hända är en annan kognitiv kompetens. Professor Claes von 
Hofstens forskarlag på Spädbarnslabbet vid Uppsala universitet, menar att barn mycket 
tidigt förstår att objekt inte försvinner, utan fortsätter att existera även om det inte syns. 
Hofstens forskarlag har visat att barn från sex månaders ålder kan minnas dolda objekt. 
Det innebär att spädbarn kan relatera till andra saker än de som är synliga för tillfället 
(Spädbarnslabbet 2008). Forskarlaget har även kommit fram till att nervceller som 
kallas spegelneuroner fungerar och aktiveras redan i spädbarnets hjärna. I en artikel i 
Uppsala Nya Tidning (2006-06-19) intervjuas Claes von Hofsten om denna upptäckt. 
Ett system av spegelneuroner i hjärnan gör att vi kan leva oss in i andras handlingar. Vi 
lär oss förstå andra och förutsäga det andra gör utifrån oss själva, säger von Hofsten. 
Spegelneuroner är grunden för empati, social förståelse och mänsklig kommunikation. 
När barnet är ett år kan det förutsäga andra människors handlingar lika bra som vuxna 
kan. Vid sex månaders ålder har det ännu inte utvecklat denna förmåga. Forskarlaget 
har visat att barn utvecklar denna förmåga i samband med att de själva lärt sig att utföra 
samma handlingar (Spross 2006). Von Hofsten skriver även i boken Spädbarnets 
psykologi, att spädbarn är intresserade av förändring i omgivningen. När något nytt 
introduceras uppträder barnen intresserat och nyfiket. När barnen vant sig vid det nya 
avtar  intresset,  för  att  på  nytt  intensifieras  om  det  sker  en  förändring  och  något  nytt  
återigen introduceras (1999, s. 73-80).  

3.3.2.1 Sammanfattning 
I detta kapitel figurerar tre spädbarnsforskare. Lagercrantz konstaterar att spädbarnet har 
ett medvetande, det vill säga en förmåga att känna, tänka, minnas och uppleva ett jag. 
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Det kan skilja ut sitt jag från andras jag och det är socialt. Heimann fastslår att redan sex 
veckor gamla barn kan minnas det de tidigare sett och använda denna information för 
att styra sitt eget beteende. Ett barn på sex månader har även förmågan till fördröjd 
härmning, vilket innebär att det kan både minnas och imitera en händelse ett dygn efter 
att den inträffat. Vid nio månader kan barnet minnas en händelse i tre-fyra veckor och 
när barnet är cirka ett år kan det minnas en händelse i två månader. Von Hofstens 
forskarlag har kommit fram till att spädbarn kan förutsäga vad som ska hända och är 
intresserade av och nyfikna på förändringar i omgivningen. Vana skapar däremot ett 
minskat intresse. Forskarlaget har även kommit fram till att ettåringar har förmågan att 
förutsäga och leva sig in i andras handlingar, vilket är grunden för empati och social 
förståelse. Yngre barn har inte denna förmåga.  

3.3.3 Spädbarnets perception 
Special- och talpedagog Ylva Ellneby skriver i boken Barns rätt att utvecklas, att allt är 
okänt och spännande för spädbarnet och måste utforskas. När barn ser nya saker eller 
hör olika ljud väcks deras nyfikenhet och rörelsebehov. Vid fyra till sex månaders ålder 
är öga och handkoordinationen utvecklad (2007, s. 57f.). Spädbarnet använder sina 
sinnen aktivt redan från början för att ta in information och lära sig saker. Hörselsinnet 
utvecklas redan under fostertiden. Vid tre till fyra månaders ålder uppfattar barnet 
känslomässigt hur den vuxne talar till det; det ler om talet är vänligt och blir ledset om 
rösten är arg (ibid., s. 117-129). Synsinnet eller den visuella perceptionen är så 
konstruerat att barnet först lär sig att uppfatta stimuli via synen, sedan att tolka vad det 
ser. Därför bör barn tidigt stimuleras med många synintryck för att hjärnan ska 
utvecklas och förstå det den ser, menar Ellneby. Reda då barnet är två dagar gammalt 
kan  det  fixera  ögonen  på  föremål  som  är  stilla.  Från  början  ser  barnet  inte  skarpt  på  
längre  avstånd  än  tjugo  centimeter,  men då  barnet  är  fyra  månader  ser  det  nästan  lika  
tydligt som en vuxen. Vid två månader kan det följa en person med blicken. Vid tre till 
fyra månader kan det följa ett rörligt föremål med blicken. Vid sex till sju månader kan 
barnet flytta blicken mellan olika föremål. Rörelse är viktig för att utveckla den visuella 
perceptionen. Att fingerleka tränar just syn- och rörelsesamordningen, menar Ellneby. 
Barnets färgseende utvecklas tidigt. Redan då barnet är tolv timmar gammalt kan det se 
färger (ibid., s. 100-113). 
 
I boken Spädbarnets psykologi, skriver psykologen Margareta Brodén att man tidigare 
trodde att spädbarn bara uppfattade intryck från ett sinne i taget och att deras upp-
fattning av världen var fragmentarisk. Den syn man hade på spädbarn var att de var 
exceptionellt sårbara och behövde skyddas från att översvämmas av sinnesintryck. Idag 
vet vi att spädbarnen uppfattar världen som en helhet, menar Brodén. De kan kombinera 
intryck från olika sinnesorgan och på så sätt skapa helhet och förstå att saker och ting 
hör ihop. Brodén poängterar dock att barn är unika individer och att det därför finns 
stora skillnader i deras sätt att förhålla sig till omvärlden. En del barn har lättare än 
andra att samordna sina sinnesintryck. Barn som har låga stimulitrösklar blir sårbara och 
har svårt att ta in för många sinnesintryck, medan andra barn med höga stimulitrösklar 
behöver mer stimulans för att utvecklas (1999, s. 134-138). 
 
Pedagogen Eva Steinkjer ser det lilla barnets perception i ett estetiskt sammanhang. I 
boken Småbarnspedagogik, fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, skriver hon 
att estetik är ett begrepp som kan ha många olika betydelser. Steinkjer vill dock se 
begreppet som den grekiska ursprungliga betydelsen, nämligen att estetik är det som kan 
förnimmas. Hon menar att redan spädbarn rör sig, leker med ljud, tittar sig omkring och 
söker via lukt och smak. De lär känna sig själva och världen genom sina sinnen. Det 
lilla barnet förhåller sig med andra ord estetiskt till livet och det har även en lekande 
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inställning och ett lekande förhållningssätt i mötet med kulturen. När man förhåller sig 
till världen genom sina sinnen betyder det att man tror på, har tillit till och är medveten 
om det man ser, hör, luktar och smakar. Man känner också i kroppen vilka känslor, 
bilder och tankar som väcks i mötet med den materiella världen. Det handlar om att vara 
i det sinnliga och att våga stanna kvar där, något som är lättare för barn än för vuxna, 
menar Steinkjer (2006, s. 208). De små barnen behandlar konsten utifrån sin förförstå-
else och är öppna för olika kulturuttryck. Vuxna är mer låsta av sina föreställningar om 
vad konst är, menar Steinkjer. De sinnesintryck barnet får då det upplever något 
estetiskt ger känsloimpulser som bland annat gör dem glada, arga eller rädda. 
Upplevelserna kan ha olika djup, från lätt beröring till något som ger varaktiga spår. De 
vuxnas agerande i sammanhanget är viktigt. Vuxna bör närvara för trygghetens skull, 
stötta och uppmuntra barnen, men inte gripa in i onödan. De små barnens möte med 
kulturen bör ske utifrån deras perspektiv och för att detta ska vara möjligt behöver de 
vuxna kunskap om de minsta barnen, skriver Steinkjer (ibid., s. 209-221). 

3.3.3.1 Sammanfattning 
Spädbarn är nyfikna och vill utforska allt nytt i omgivningen. De använder sina sinnen 
aktivt för att lära sig saker. Öga- och handkoordinationen samt hörseln utvecklas tidigt. 
De förstår tal känslomässigt. Efter några månader ser de tydligt, kan följa ett rörligt 
föremål och flytta blicken mellan föremål. De kan uppfatta färger. Motoriken är viktig 
att utveckla. Genom att fingerramsa tränar barnet syn och rörelsesamordningen. 
Spädbarn uppfattar inte tillvaron fragmentariskt och behöver inte skyddas från 
sinnesintryck, som man tidigare trott. Istället uppfattar spädbarn världen som en helhet 
och kan samordna intryck från alla sina sinnen. Förmågan att samordna intrycken skiljer 
sig dock mellan olika barn. Barnets perception kan också betraktas i ett estetiskt 
perspektiv. Begreppet estetik kan ses som det som kan förnimmas. Spädbarn lär känna 
sin värld och sig själva genom kropp och sinnen och förhåller sig därmed estetiskt till 
livet. De har tillit till sina sinnen och är öppen för olika kulturuttryck. Vuxna bör agera 
som ett tryggt stöd, men låta de små barnen uppleva kulturen på sina egna villkor.  

3.3.4 Högläsning och litteratur som språkverktyg 
Professorn och hjärnforskaren Jill Stamm skriver i boken Bright from the start (2007), 
att högläsning för spädbarn är en form av interaktion och utgör en grund att stå på då 
barnen senare ska lära sig tala, läsa och skriva. Stamm menar att högläsning inte handlar 
om att tidigt lära barn att läsa, utan om att grundlägga en bokvana och en läsrutin. 
Genom daglig högläsning får barnen höra många ljud och ord. Vid sex månaders ålder 
har barnets hjärna skapat ett permanent nervcellsystem som känner igen språkets subtila 
ljud- och rytmmönster. Kring ett års ålder känner barnet igen och förstår rent kognitivt 
ord som det ofta hör. Deras ordsamling växer snabbt och de finner glädje i att lyssna på 
en bilderbok. Enligt Stamm behöver spädbarn böcker med rytm, rim, repetition och med 
enkla, klara och färgstarka bilder. De behöver även taktila bilder och interaktiva pop-
up-böcker, som stimulerar det sinnliga utforskandet. Till en början är barn främst 
intresserade av bilderna, inte av själva handlingen eller texten. Det inträffar först senare 
i barnens utveckling (2007, s. 240-251).  
 
Stamm menar att personer med läs- och skrivsvårigheter som dyslexi ofta bär på en 
oförmåga att höra de små skillnaderna i talljuden (phonemic awareness). Barn som har 
svårt att höra dessa skillnader har också svårt att läsa dessa ord i skrift. Att läsa för sitt 
barn är en förebyggande strategi som stimulerar denna hörprocess, menar Stamm. 
Forskning har funnit att dyslektiker använder fel del av hjärnan, då de försöker lära sig 
läsa. De använder den främre delen, pannloben, för att lista ut läskoden istället för den 
bakre delen av hjärnan där ljud och synsinnet är beläget. Denna bakre del av hjärnan 
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utvecklas kraftigt under de tidiga åldrarna. Därför är läsning av rim och ramsor, 
repetition av och lek med ord och rytmiska sånger viktiga förebyggande åtgärder, 
betonar Stamm (ibid., s. 242-243).  
 
Vår förmåga att läsa är beroende av vår hjärnas förmåga att ersätta reella objekt till 
symboler, skriver Stamm. Från ett till tre års ålder utvecklar normala barn denna 
förmåga och kan ersätta ett verkligt föremål med en boks bild av föremålet. Senare kan 
även denna bildsymbol ersättas av bokstäver och ord. Denna sista förmåga kallas 
representativt tänkande (ibid., s. 248). Stamm menar att tidig högläsning ger barn: 
 

 Ett ökat ordförråd och ett litterärt språk 
 
Antalet ord som spädbarn hör ökar och de lär sig ovanliga ord som inte hör till 
vardagstalet. 
 

 En begynnande bok-, text- och läsmedvetenhet 
 
Högläsning lär spädbarn en bok-, text- och läskonvention: hur man hanterar en bok, vad 
som är rättvänt respektive upp och ner, vart boken börjar och slutar, att man läser från 
vänster till höger, att ord har mellanrum och att det finns en speciell terminologi för 
läsning som bok, bokstäver, ord och sida. Spädbarn använder mun och händer för att 
undersöka, samla information och förstå vad en bok är. Barnen blir läsförberedda och 
senare medvetna om att text är något annat än bild. Distinktionen mellan bild och text 
lär sig barn i treårsåldern, men processen startar tidigt. 
  

 Fonemisk/fonologisk medvetenhet 
 
Spädbarn är uppmärksamma på de små ljuden i ord istället för på ordens betydelse. De 
hör början, mitten och slutet av ordens ljud. Under de tre första åren är barnets hjärna 
särskilt uppmärksam på just dessa ordens ljudförändringar. Det fonologiska medvet-
andet anses vara en förutsättning för en senare god läsutveckling.  
 

 Bokintresse och boklust 
 
Spädbarn är intresserade av och tycker böcker och läsning är roligt. Hjärnan är pro-
grammerad att lära sig språk, men inte för att läsa. Därför är det viktigt med bok- och 
lässtimulans och med vuxna som har en positiv attityd till läsning och böcker. Tidig 
högläsning och ett ritualiserande innebär att läsning blir en naturlig del av barnets 
dagliga liv och att bokintresset troligen ökar. Läsakten bör även vara rolig och lekfull 
för att barnets uppmärksamhet ska behållas. Det kan handla om att den vuxne läser 
entusiastiskt, ger böckernas karaktärer olika röster, dramatiserar, använder rekvisita 
eller sin kropp för att förtydliga en boks händelse eller föremål och varierar tonfall och 
tempo (ibid., s. 245-255). 
 
Mem Fox, internationell rådgivare i läs- och skrivutveckling, menar i boken, Läsa högt, 
en bok om högläsningens förtrollande verkan (2003), att högläsning har en positiv 
effekt på barnets förmåga att lära sig läsa. Därför bör högläsning starta tidigt. ”Den 
bästa tidpunkten att börja läsa för sina barn är den dagen de föds”, skriver hon (2003, s. 
34). Under spädbarnstiden läggs grunden för barnets tal- och läsförmåga. Grunden kan 
bestå av talljud, musiktoner och av rim, ramsors och berättelsers upprepade rytmer 
(ibid., s. 13-14). Liksom Stamm poängterar Fox att spädbarn är intresserade av böcker 
och högläsning. De reagerar på bildernas färger, ordens rytm och den vuxnes närvaro. 
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De visar också sitt intresse genom koncentration, leenden, genom att vifta på armar och 
ge ifrån sig ljud (ibid., s 34-36). Spädbarnets hjärna utvecklas varje gång den stimuleras. 
Ju mer stimulans barn får genom sina sinnen, desto snabbare sker deras utveckling. När 
barnet fyller ett år är förutsättningarna redan skapade för hur intelligent, kreativt och 
fantasifullt  det  kommer att  bli,  menar Fox. Vid ett  års ålder har barn även lärt  sig alla 
ljud som talspråket består av (ibid., s. 20-21). För att högläsningen ska vara effektiv bör 
den bygga på engagemang och intresse. Högläsning får inte betraktas som något man 
ägnar sig åt bara för att det är bra för barnet (ibid., s.18). Högläsning bör även ske 
regelbundet, helst varje dag. Rutinen skapar trygghet och först då blir högläsningen 
effektiv, menar Fox (ibid., s. 36). Fox anser även att det är viktigare hur vi läser än vad 
vi läser. En effektiv högläsningsmetodik innebär att den vuxne läser uttrycksfullt och 
med inlevelse, med känslor och dramatik. Det är viktigt att ha ögonkontakt med barnet 
och gärna läsa med kroppen, det vill säga utföra ett mimspel. Man bör läsa varierat och 
viktiga ord bör betonas. Den vuxne bör även läsa tydligt och gärna läsa samma bok flera 
gånger. Det gäller att inte se högläsningsstunden som ett undervisningstillfälle, utan 
som en trygg låt-oss-ha-kul-stund, poängterar Fox (ibid., s. 40-52). 
 
Judith A. Schickedanz har i boken More than the ABCs: The Early Stages of Reading 
and Writing (1986) sammanställt resultatet från sju studier av små barns interagerande 
med böcker i en högläsningssituation. Schickedanz delar in barnens bokmöten i fyra 
olika beteendeområden eller förmågor och menar att detta samspel är exempel på tidig 
literacyutveckling. De fyra områdena är bokhantering, bildläsning, tidig förståelse av 
bokens berättelse och tidig förståelse av skriftspråkets funktion i boken (1986, s. 23): 
 

 Bokhantering  
 
Detta beteende handlar om hur barnet fysiskt sysselsätter sig med böcker. Beteendet 
beror på hur samspelet mellan den vuxne och barnet ser ut, vem barnet är och hur boken 
är utformad. Vid 2-4 månader tittar barnet på bilder i boken och försöker inte ta tag i 
boken. Vid 5-10 månaders ålder tar barnet tag i boken för att suga, bita på den, men 
även skaka, krama och veva med den. Om det är möjligt river det även avsiktligt ut 
sidor ur boken. Vid 7-8 månader hjälper barnet den vuxne att vända blad. Vid 8-10 
månaders ålder lämnar barnet över boken till den vuxne som en uppmaning att läsa och 
vill gärna läsa boken igen. Mellan 8 och 12 månader kan barnet sitta och titta i en bok i 
tio minuter eller mer. Vid 1 års ålder river barnet inte sönder sidor avsiktligt. Vid 11-15 
månader kan barnet vända blad i en bok (ibid., s. 23-24). 
 

 Bildläsning  
 
Bokens bilder är avgörande för om ett litet barn väljer att betrakta bilderna eller inte. 
För att små barn ska intressera sig för bilder och kunna tolka dem som meningsfulla 
måste de vara enkla och tydliga, innehålla få detaljer, ha stora färgkontraster och gärna 
föreställa vardagliga föremål och händelser. Redan vid 2-4 månaders ålder iakttar barnet 
bilder. Barnet visar att det känner igen en bild genom att skratta och le åt bilden, 
speciellt om den vuxne gjort ett intressant ljud till eller läser på ett ovanligt sätt. Vid 8-
12 månaders ålder kan barnet peka på en bild och låta samtidigt. När barnet är dryga 
året kan det peka på rätt objekt när någon frågar Var är? Barnet har även från 10 
månaders ålder börjat namnge olika objekt ur boken och kan härma ljud och djurläten. 
Mellan 1 och 2 år börjar barnet fråga vad bilden föreställer (ibid., s. 15-19, 25). 
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 Tidig förståelse av bokens berättelse  
 
Detta beteende inträffar då barnet är runt 1 år. Från 10 månaders ålder kan barnet 
relatera ett föremål eller en händelse i en bok till sin egen verklighet, vilket visar sig i 
att det till exempel hämtar sin nalle efter att ha sett en bild på en nalle eller att det inför 
en högläsningsstund väljer en bok med ett innehåll som relaterar till något det just lekt 
med. Barnet kan också visa att det har en favoritsida i en bok. Mellan 1 och 2 år visar 
barnet andra beteenden som berättar att det förstått bokens innehåll. En händelse i bild 
eller text demonstrerar det genom att aktivt agera. Barnet kan även göra associationer 
mellan böcker, kan till exempel hämta böcker med liknande bilder i eller med ett 
liknande innehåll. Det visar även empati för en person eller händelse i boken genom att 
till exempel låtsasgråta när personen i berättelsen är ledsen. Barnet uppskattar inte ett 
berättande händelseförlopp förrän det är två år (ibid., s. 25-26, 29). 
 

 Begynnande förståelse för skriftspråkets funktion i boken  
 
Det här beteendet handlar om att barnet har en begynnande medvetenhet om att det 
talade ordet hör ihop med det tryckta ordet i boken. Mycket tidigt, men också beroende 
på hur tät bokkontakten varit, kan barn låtsasläsa när de tittar i en bok. Det de säger kan 
vara helt obegripligt, men de använder en intonation som mer låter som läsning än som 
ett samtal. När barnet är 1-2 år kan det fylla i ett ord i en text, då den vuxne läsaren tar 
en paus. Från 17 månaders ålder läser barnet för sina dockor eller andra leksaker. Det 
uppmärksammar även texten i en bok genom att peka på ordet under bilden samtidigt 
som bildens ord sägs. Barnet kan också säga ett ord eller delar av en mening direkt efter 
att sidan har vänts, vilket visar att det vet vad det handlar om när det ser illustrationen 
på sidan (ibid., s. 26-27). 
 
Schickedanz menar att denna bokutveckling åldersmässigt kan variera, då små barn 
utvecklas olika. Hur ett mycket litet barn interagerar med en bok vid en specifik ålder 
beror på olika faktorer. Det beror på hur barnet interagerar med världen i stort, vilka 
erfarenheter det har av högläsning och boklek, vilken typ av böcker som finns i barnets 
omgivning och hur barnets motoriska och språkliga utveckling ser ut (ibid., s. 27). 

3.3.4.1 Sammanfattning 
De tre forskarna som presenteras i kapitel 3.3.4 ser på högläsning för små barn och på 
litteraturens funktion som i huvudsak ett språkverktyg. Boken och läsningen ska 
utveckla det lilla barnets språk och är uttryck för tidig literacyutveckling. Stamm anser 
att högläsning för spädbarn är en grund att stå på då barnet senare ska lära sig att tala, 
läsa och skriva och Fox menar att högläsning har en positiv effekt på senare 
läsinlärning. Forskarna poängterar vikten av att tidigt grundlägga en bokvana och en 
läsrutin, då det skapar en trygghet och därmed en effektivare läsning. Tidig läsning ökar 
även barns ordförråd och ger ett rikt litterärt språk. Genom att använda sinnena lär sig 
barn vad en bok är och hur man läser. Högläsning utvecklar även spädbarns hjärna, kan 
förebygga dyslexi, stimulera barns fonemiska medvetenhet, deras boklust och 
bokintresse. 
 
Spädbarn känner igen och förstår vardagliga ord och förstår att bokens bilder är 
symboler för verkligheten. Spädbarnet attraheras av böcker med enkla, klara och 
färgstarka bilder, utan detaljer och med rim och rytm som repeteras. De är även 
intresserade av bilder som förställer vardagliga föremål eller händelser, av taktila bilder, 
interaktiva böcker eller andra böcker som stimulerar det sinnliga utforskandet. Spädbarn 
är främst fängslade av bokens bilder, inte av själva handlingsförloppet. För att fånga 
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spädbarns uppmärksamhet bör läsakten vara lekfull, rolig och repetitiv. Den vuxne bör 
läsa med engagemang, med sin kropp, med känsla, variera rytm och röst i sin läsning 
och gärna använda attribut för att förtydliga en boks händelse eller föremål. Spädbarn 
skrattar och ler åt bilder de känner igen. De pekar och härmar ljud vid högläsningen och 
kan senare namnge föremål i boken. Från ett års ålder kan de visa empati för en person 
eller händelse i en bok. De kan även låtsasläsa en bok. Små barns förmåga att ta till sig 
och intressera sig för böcker och läsning varierar dock, beroende på bokerfarenhet och 
hur långt barnen kommit i sin övriga utveckling. 

3.3.5 Högläsning och litteratur som kulturuttryck 
Barnböcker ska intressera barnen och tillfredställa deras behov, skrev författaren 
Lennart Hellsing redan 1963 i boken Tankar om barnlitteraturen. Hellsing förespråkar i 
sin bok en barnlitteratur som är fri från vuxnas moraliska iver och fylld av lek och lust. 
Han betraktar barnet som en fullvärdig människa och inte som en blivande människa 
som måste läras att bli en god vuxen. Han skriver därför att ”all pedagogisk konst är 
dålig konst och all god konst är pedagogisk” och menar att den goda konsten lär och ger 
oss något, den lär oss se någonting – kanske oss själva eller våra möjligheter som 
människor ([1963] 1999, s. 25).  
 
Hellsing anser att barnboken har fyra huvuduppgifter: 1) att lära barnet behärska språket 
2)  att  orientera  barnet  i  tiden  och  rummet  3)  att  orientera  barnet  socialt,  det  vill  säga  
bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes förhållande till sin omgivning 
och att berätta om relationer mellan människorna 4) att påverka barnet mer direkt, att 
suggerera fram eller snarare aktivera själva livskänslan. Den sista punkten innebär att 
barnboken kan aktivera barnens skaparkraft eller kreativitet, stimulera deras fantasi eller 
berika känslolivet. Hellsing skriver att barnboken är av pedagogisk art, men att barn-
bokens mål inte uteslutande är att ge uppfostran på lång sikt, utan även upplevelser i 
nuet och glädje för stunden (ibid., s. 26-28).  
 
När det gäller barn i de lägre åldrarna är barnbokens uppgift att ge barn ett material av 
ord, begrepp, klanger och rytmer att arbeta med, skriver Hellsing. Han anser att en 
barnbok för det lilla barnet ska vara som en leksakslåda, fylld av ord och begrepp, som 
barnet kan vrida och vända på. Barnet ska kunna smaka på ordens klanger och rytmer, 
bygga något nytt, rasa alltsammans och börja om på nytt igen. Boken bör vara en 
bruksartikel som används flitigt, menar Hellsing (ibid., s. 42-43). 
 
I boken Bilderbokens hemligheter, skriver Ulla Rhedin, fil. dr. i litteraturvetenskap, att 
det  lilla  barnet  är  aktivt  i  sitt  försök  att  förstå  den  muntliga  och  visuella  kulturen.  
Litteraturen utvecklar barnets uppmärksamhet och förmåga att lyssna på bokens ord och 
betrakta bokens bilder. Barnet börjar sakta förstå berättandets och berättelsens magi och 
bokillustrationernas stil och teknik. Det lilla barnet är på väg att erövra en litterär 
kompetens och träda in i kulturen och i den större omvärlden (2004, s. 53-54).  
 
Den första bok barnet kommer i kontakt med är oftast pekboken. Redan vid 6 månaders 
ålder äger de flesta barn några sådana böcker. Pekboken kan enligt Rhedin betraktas 
som en leksak som uppmuntrar till språkträning, koncentration och lek. Det traditionella 
pekbokskonceptet innebär en bok i litet format, ibland med tåliga och tjocka boksidor. 
Bilderna är enkla och vanligtvis har de enstaka objekt per uppslag. Under lång tid 
ansågs pekboken vara estetiskt undermålig, men på 1990-talet och vid sekelskiftet 2000 
utmanade allt fler författare och illustratörer pekbokens koncept och förnyade pekboken 
med flera poetiska och rytmiska texter, med nya ämnen, med konstnärliga bildexperi-
ment  och  med  humor,  lekfullhet  och  absurditeter.  Det  fanns  även  ansatser  till  små,  
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dramatiska berättelser. Exempel på förnyande författare och illustratörer är Anna-Clara 
Tidholm, Anna Höglund, Pija Lindenbaum, Kenneth Andersson och Helena Davidsson 
Neppelberg (ibid., s. 54-59).  
 
Den allra tidigaste läsningen, pekboksläsningen, är en intersubjektiv samspelslek och ett 
förstadium till högläsning, menar Rhedin. Pekboksläsningen kan ses som en tidig 
språklig, kommunikativ och kunskapsmässig begreppsträning. Läsa-bok-aktiviteten till-
sammans med en vuxen ger förutom ett ömsesidigt samspel även kroppslig närhet och 
nya ord. Pekboksläsningen ger möjlighet till kunskap om föremåls namn och funktion. 
Det är den vuxne som via bok och röst styr barnets uppmärksamhet, som uttalar orden 
och samtidigt pekar på bilderna för att skapa sammanhang. Barnet följer med i läsakten 
och lär sig så småningom att benämna det avbildade föremålet och ljudlägga bilder 
(vov, mjau, mu). Rhedin kallar även pekboksläsning för en kategoriseringslek, en 
namngivningsövning och en ljudläggningsaktivitet. Rhedin nämner den amerikanska 
psykologen Howard Gardner, som sagt att det öppnar sig ett helt universum av mening 
när barnet under det första året börjar benämna företeelser i sin omvärld. Språket ger 
barnet möjlighet att organisera tillvaron genom att kategorisera, klassificera och 
benämna den. Gardner menar också att barnet genom litteraturen tränar örats och ögats 
uppmärksamhet (ibid., s. 54-57). 
 
Kulturjournalisten och forskaren Margareta Sörenson skriver i artikeln Pekboken som 
kulturell inträdesbiljett, att de första pekböckerna dök upp i Sverige på 1960- och 70-
talen. Då ansågs landet så pass välmående att även de allra yngsta barnen fick lov att 
hantera värdefulla böcker på egen hand. Böcker för de yngsta har sedan 70-talet fortsatt 
att utvecklas. Numera innefattar begreppet pekbok inte bara textlösa böcker, utan även 
fårordsböcker. Under 1980- och 90-talen utvecklades just dessa böcker till skön konst 
med en liten spännande och humoristisk historia. Dit hör Barbro Lindgrens och Eva 
Erikssons Max böcker och Anna-Clara Tidholms poetiska tvåordsböcker som Knacka 
på och Apan fin (2007, s. 32-33). 
 
Fortfarande är många pekböcker ett slags faktaböcker, med ett föremål på varje sida i 
tjock kartong, skriver Sörenson. Syftet är att lära de små barnen vad föremål heter eller 
vilken färg de har. Men dagens pekböcker kan även ha en enkel handling. Handlingen 
är ofta av pedagogisk art och berättar om en vardagssituation, som att äta eller klä på 
sig. Men det kan också röra sig om ett mer överraskande och oväntat händelseförlopp, 
som Marianne Adolfssons ”skönlitterära” och spänningsskapande bok Nej! Andra aktu-
ella pekboksdrag idag är modernistiska bilder, poetiska rim, stiliserade datorgrafiska 
bilder, humor, nya ovanliga teman som Lena van Roys böcker Göra konst och Göra 
musik, faktapekböcker och pekräkneböcker, nya ljudpekböcker och pop-up, flik- och 
andra interaktiva pekböcker. Sörenson skriver att pekboken består av små välbekanta 
ord, som är stora upplevelser för det lilla barnet. Idag är det allmänt erkänt att små barn 
på nio-tio månader verkligen har utbyte av att titta på bilder i en bok och att de kan upp-
fatta bokens bilder som en avbildning, skriver Sörenson. Pekboken är för det lilla barnet 
både en leksak och en möjlighet till högläsning. Läsningen ger barnet en delad gemen-
skap med den vuxne. Den vuxne läser och pekar. Barnet lyssnar och pektittar. Högläs-
ningen innebär både omläsning, pratläsning, tittläsning och hörläsning, menar Sörenson 
(ibid., s. 34-35). 
 
De allra yngsta barnen kommer även i kontakt med andra böcker än pekböcker. Det kan 
vara bilderböcker som berättar en historia och vänder sig till barn mellan ett och tre år. 
Kristin Hallberg har i Pedagogik som poetik, den moderna småbarnslitteraturens 
berättande, försökt karakterisera vad som utmärker just småbarnslitteraturen. Hon 
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hävdar att den har en speciell poetik och estetik som vuxit fram ur den barnpsyko-
logiska och pedagogiska forskningen. Den använder med pedagogisk avsikt både barn-
språkets syntax och vokabulär, korta meningar och enkla ord. Småbarnslitteraturen ger 
även barnet möjlighet att känna igen sig genom att tematiskt och i sitt berättande skildra 
det lilla barnets vardag och lek och barnets konkreta tänkande och aktiviteter. Tids-
perspektivet är här-och-nu. Berättelsens huvudperson dominerar narrationen och 
barnläsaren får en aktiv, medskapande roll. Småbarnslitteraturen tar med andra ord 
hänsyn till barnets perspektiv. Denna speciella adaptation (anpassning) till det lilla 
barnets erfarenheter och utvecklingsnivå är småbarnslitteraturens pedagogiska poetik, 
menar Hallberg. Denna barnanpassning behöver inte innebära något negativt eller en 
förenkling, poängterar hon. Småbarnslitteraturen kan vara estetiskt mer nyskapande och 
fullkomlig än ett vuxenlitterärt verk (1996, s. 83-99). 
 
I boken Läsa högt för barn,  konstaterar  fil.  dr.  i  konstvetenskap  Yvonne  Eriksson,  att  
småbarnslitteraturen ofta domineras av bilden. Hon konstaterar att det som 
karakteriserar bilderna i en bilderbok för mycket små barn är att de ofta innehåller 
begränsad information. De förenklade bilderna hjälper det lilla barnet att förstå och få 
kunskap om omvärlden. Många av småbarnsbilderböckernas stil utvecklades under 
modernismen och är varken naturalistisk eller detaljrik, utan starkt förenklad och 
abstrakt. Endast de väsentliga dragen i miljöer och figurer framhävs. En alltför abstrakt 
bild kan dock vara svår att förstå för det lilla barnet med sin begränsade erfarenhet och 
sina få minnesbilder. Vanligast är därför att pekboksbilder föreställer sådant som det 
lilla barnet har erfarenhet av (ofta vardagliga objekt) och därmed är lättare att tolka och 
förstå. Det utesluter inte att barn i böckerna även stiftar bekantskap med sådant de inte 
möter i sin vardag, menar Eriksson. Det kan vara främmande djur och människor från 
andra kulturer. Dessa bilder som föreställer något som inte finns i barnets omedelbara 
närhet tränar ett kontextoberoende språk och ett abstrakt tänkande. Eriksson skriver att 
bilderboksbilden representerar verkligheten genom att avbilda och likna verkligheten, 
men är också ett eget, självständigt och konstnärligt uttryck (Dominkovic´, Eriksson & 
Fellenius 2006, s. 38-55 ). 

3.3.5.1 Sammanfattning 
De författare och forskare som framträder i detta kapitel fokuserar på litteraturens och 
läsningens kulturella och estetiska roll, även om de även tar upp den språkutvecklande 
aspekten. Hellsing menar att barnboken ska ge lek och lust. Den ska inte bara ge barn 
ett språk, utan också ett rikt känsloliv, glädje, fantasi, människokännedom och en nu-
upplevelse. Den ska vara en leksakslåda fylld av ord, klanger och rytmer.  
 
Litteratur för små barn är både muntlig och visuell. Idag finns en mångfald pekböcker 
och en del av dessa är estetiskt nyskapande rent bildmässigt. Utmärkande drag är 
humor, nya ämnen och motiv, bildexperiment, lekfullhet, absurditeter och stiliserade 
datorgrafiska bilder. Pekböcker kan även bestå av de klassiska faktabilderna, ha en 
enkel pedagogisk handling och även betraktas som en leksak, med popupeffekter, med 
flikar och ljudeffekter. Förutom pekböcker finns småbarnsbilderböcker som utmärks av 
en anpassning till det lilla barnets utvecklingsnivå. De har ett här och nu perspektiv, ett 
enkelt språk, bygger på igenkänning, ett konkret tänkande och skildrar det lilla barnets 
vardag och lek. Bilden dominerar småbarnslitteraturen. Bilden är inte sällan avbildande, 
men  är  också  ett  eget  konstnärligt  uttryck.  Att  läsa  för  ett  spädbarn  kan  ses  i  ett  lek-
perspektiv. Läsningen blir då en kategoriserings-, namn- och ljudläggningslek. Hög-
läsning för ett spädbarn innebär även omläsning, pratläsning, tittläsning och hörläsning. 
Den ger också närhet och gemenskap. 
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4 Teori 
 
För att kunna undersöka hur spädbarnets villkor beaktas i de litterära programmen och 
vilken roll programmen kan ha för barnet, har jag valt att använda mig av två olika 
teorier.  Den ena teorin fokuserar på förståelsen av spädbarnets psykologiska 
utveckling, den andra teorin fokuserar på barnlitteraturens och läsningens roll för ett 
litet barn. Jag vill med andra ord komma åt både kunskap om spädbarnets utveckling 
och om spädbarnets roll som ”läsare” eller rättare sagt, som deltagare i en läsakt. De två 
teorierna är Daniels Sterns teori om spädbarnets interpersonella värld och Joseph A. 
Appleyards läsutvecklingsteori.  

4.1 Daniel Stern och spädbarnets interpersonella värld 
 
Daniel Stern är spädbarnsforskare och professor i psykologi och psykiatri. 1985 utkom 
hans bok The Interpersonal World of the Infant, som presenterar ett omfattande teori-
arbete om barns interpersonella värld. Begreppet interpersonella innebär här sam-
spelande. 1993 kom den första svenska utgåvan av boken och 2003 kom den andra 
utgåvan, med namnet Spädbarnets interpersonella värld. Ett psykoanalytiskt och 
utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det är den utgåvan jag använder i mitt arbete.  
 
När boken The Interpersonal World of the Infant, kom ut 1985 utlöste den ett 
paradigmskifte vad gäller synen på barn. Stern kopplade nämligen ihop de senaste rönen 
inom hjärnforskningen med den empiriska spädbarnsforskningen och anknytningsteorin 
(vilken ingen tidigare gjort). Psykologen Leif Havnesköld behandlar Sterns teorier i en 
introduktionsskrift och skriver att Stern bland annat kom fram till att det varken 
existerar en avgränsande autistisk fas, en symbiotisk fas eller en separationsfas i barnets 
utveckling. Spädbarnets behov av gemenskap, närhet och självständighet kan inte ingå i 
sådana avslutade faser eller stadier, utan är teman i en ständigt pågående utveckling. 
Stern menar enligt Havnesköld att dessa behov inte heller står i konflikt med varandra, 
utan är integrerade i varandra. I sin bok framhåller Stern att spädbarnet är en egen 
person med ett eget självmedvetande och att spädbarnet redan från födseln är aktivt och 
kompetent i sitt samspel med andra (Havnesköld 1992, s. 26-44). 

4.1.1 De fem känslorna av självet 
 
Stern beskriver i sin bok Spädbarnets Interpersonella värld (2003) barnets fem olika 
upplevelser av sig själv eller med Sterns ord, barnets fem olika känslor av sitt själv. 
Barnets själv kan ses som barnets identitet eller personlighet. De tre första känslorna är 
förverbala och de två sista är verbala: 
 

1. Känslan av ett uppvaknande själv (0-2 månader) 
2. Känslan av ett kärnsjälv (2-6 månader) 
3. Känslan av ett subjektivt själv (7-15 månader) 
4. Känslan av ett verbalt själv (ca 15-18 månader) 
5. Känslan av ett narrativt eller berättande själv (3-4 år) 

 (Stern 2003, s. 85). 
 
De fyra första självupplevelserna är aktuella för min uppsats. Den femte upplevelsen, 
känslan av ett berättande själv,  introduceras  först  då  barnet  är  tre  eller  fyra  år  och  är  
därmed inte relevant för min uppsats. Under barnets första år växer tre olika jagkänslor 
fram i spädbarnets samspel med den vuxne. Dessa känslor kallar Stern känslan av ett 
uppvaknande själv, känslan av ett kärnsjälv och känslan av ett subjektivt själv. I den 
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första upplagan av Sterns bok har dessa självupplevelser placerats i en bestämd 
åldershierarki, beroende på vid vilken ålder de introduceras i spädbarnets värld. I den 
andra upplagan av boken (på svenska 2003) har han valt att ha kvar den ursprungliga 
texten och därmed även åldershierarkin, men i bokens omfattande förord reviderar han 
sin uppfattning om att dessa känslor uppträder i en viss tidsföljd, där varje känsla 
adderas till den föregående. Istället anser han att de tre känslorna växer fram till-
sammans genom ett dynamiskt samspel med varandra och att de tre känslorna kan ses 
som underkategorier till en känsla av ett icke-verbalt själv (Stern 2003, s. 24). Jag har i 
detta teorikapitel tagit hänsyn till denna revidering. Jag beskriver nedan de fyra 
känslorna av självet och vad de innebär, utan att nämna någon specifik ålder på barnen 
då känslorna introduceras eller utan att rangordna känslorna sinsemellan. Det jag främst 
vill få fram är hur spädbarnet i samspel utvecklar sin personlighet och vilka behov och 
förutsättningar Stern anser att det icke-verbala och det verbala barnet har. 
 

1. Det uppvaknande självet 
 

Spädbarnet börjar tidigt och i samspel med de närmaste att aktivt förnimma och forma 
en känsla av ett uppvaknande själv, skriver Stern. Redan som nyfödd samspelar barnet 
med sin omgivning genom att använda kropp och sinnen. Det har även en förmåga att 
härma, vilken är grundläggande för just samspelet. Barnet söker med andra ord tidigt 
stimulering, både social och sensorisk. Enligt Stern genomgår barnet inte en autistisk 
fas. Inte heller begreppet stimulusbarriär är särskilt lämpad att använda i detta samman-
hang. Barnet är själv aktivt och söker tidigt efter mönster i omvärlden och värderar 
dessa mönster, menar Stern. Barnets känslor är viktiga när det går på upptäcktsfärd i sig 
själv och i sin omgivning. Känslorna påverkar både barnets kognition, perception, 
motivation att utforska omgivningen och kvaliteten i olika upplevelser (Stern 2003, s. 
91-99). Stern menar vidare att barnets upplevelser sannolikt är enhetliga och skapas 
med hjälp av amodal perception. Med begreppet amodal perception menar Stern späd-
barnets medfödda kapacitet att uppfatta omvärlden genom alla sina sinnen, det vill säga 
att använda sinnena och samordna sinnesupplevelserna. Barnet överför information från 
ett sinne till ett annat och skapar därmed sammanhang, helhet och mening (ibid., s. 102-
106). Stern betonar att denna primära medvetenhet eller erfarenhet är kontinuerlig, icke-
verbal, kroppslig och existerar bara under kortvariga ögonblick. Själva känslan av ett 
uppvaknande själv är enligt Stern barnets direkta upplevelse av att finnas till och vara 
levande då det möter världen och sig själv i ett givet ögonblick (ibid., s. 29).  
 
Ett annat viktigt begrepp som Stern nämner är vitalitetsaffekten eller känslotonen som 
betecknar känslans intensitet och varaktighet. Den vuxnes känsloton eller känslo-
mässiga handlingar påverkar till exempel barnets upplevelsevärld och ger en grund-
stämning.  Det  kan  handla  om hur  barnet  tilltalas,  hur  den  vuxne  ser  på  barnet  och  tar  
upp barnet. Spädbarnet tycks uppleva omvärlden mer direkt och reagera efter de 
vitalitetseffekter som uttrycks. Spädbarnet lever mer i en känslornas värld, än i en värld 
av formella handlingar, uppföranden och verbalt språk, menar Stern. Vitalitetsaffekten 
fungerar inte bara vid mänskligt relaterande. Det kan också handla om spädbarnets 
känslomässiga upplevelse av till exempel rytm, ljud och musik. (ibid., s. 109-112).  
 
Stern nämner även barnets kategoriaffekter som viktiga aspekter för att förstå späd-
barnets subjektiva erfarenheter. Med begreppet kategoriaffekter menas att barnet tidigt 
uttrycker kategorier av känslor som intresse, glädje, ilska, ledsenhet, förvåning, lust och 
olust. Dessa känslor upplevs via barnets sinnen och ger sig tillkänna i barnets ansikte, 
röst och kroppsmimik. Stern menar att spädbarnet har ett behov av att få uttrycka dessa 
känslor för att definiera sitt själv (ibid., s. 112-122).  
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2. Kärnsjälvet:  
 
Så småningom kan barnet särskilja sig från andra och  upptäcker  att  det  har  en egen 
vilja. Stern menar att barnet skapar sig ett eget själv, det upplever sig självt som en 
särskild och enhetlig kropp, det har kontroll över sina handlingar, förfogar över sina 
känslor, känner ett kontinuerligt sammanhang efter att ha noterat regelbundenheter i allt 
som sker och upplever andra som åtskilda samspelspartners. Allt detta utgör barnets 
erfarenheter av sitt  själv.  Stern betonar att  det  är frågan om en känsla av ett  kärnsjälv,  
att det handlar om en upplevelsemässig integration och inte en kognitiv konstruktion 
(Stern 2003, s. 125-127). 
 
Spädbarnet är socialt aktivt, skriver Stern. Det är nyfiket, har ett expansionsbehov, en 
lust att upptäcka sin omgivning och ett behov av självständighet. Barnet visar sitt sam-
spelsintresse genom att le, ljuda, jollra och söka kontakt med blicken. I ett normalt sam-
spel svarar de vuxna genom ett uttrycksfullt mimspel och barnriktat tal, som utmärks 
av högt tonläge, enkel syntax, långsamt tempo och överdrivet tonfall. Detta för att attra-
herar barnet och göra det uppmärksamt. Stern menar också att den vuxne använder sig 
av upprepningar i samspelet med barnet. Upprepningarna måste dock varieras genom 
små förändringar av till exempel ljud, hastighet och pausering. Barnet behöver nämligen 
både upprepningens och rutinens vana och något nytt för att inte tappa intresset. Bara 
vanan gör att barnet vänjer sig och lätt tappar uppmärksamheten, menar Stern. Den 
varierade upprepningen, med inslag av både nyheter och igenkänning, hjälper således 
barnet att skapa ordning i världen. Stern menar också att spädbarnet själv kan reglera 
graden av stimulering. Det kan minska stimuleringen genom att avbryta ögonkontakten 
eller kräva mer stimulering genom att till exempel utföra ett livligt mimspel (ibid., s. 
128-132).  
 
Det är spädbarnets minneskapacitet som gör att barnet upplever en kontinuitet och som 
bidrar till att barnets jagkänsla fortsätter att existera, skriver Stern. Han menar att späd-
barnet både har ett motoriskt minne, ett perceptuellt minne och ett affektminne. Det 
motoriska minnet är ett minne utan ord. Det är minnesbilder som finns i viljemässigt 
styrda motoriska mönster och i samordning mellan olika muskelgrupper. Det motoriska 
minnet är en del av spädbarnets mognad. Att till exempel lära sig sitta, stå och samordna 
hand och öga kräver ett motoriskt minne, skriver Stern. Med det perceptuella minnet 
kan spädbarnet komma ihåg perceptuella skeenden som lukter och sådant det tidigare 
sett, som ett föremål på en bild. Perceptionerna registreras i långtidsminnet. När barnet 
känner igen ett föremål eller ett skeende åstadkommer barnet ett, som Stern kallar det, 
igenkänningsleende. Igenkänningen är självbekräftande för barnet. Affektminnet eller 
känslominnet innebär att barnet minns känslor som förknippas med vissa personer, före-
mål eller händelser. Om barnet möter en docka som det tidigare lekt och haft roligt med 
kan bara åsynen av den framkalla en glädje och förväntan hos barnet (ibid., s. 149-152).  
 
Samspelet handlar i första hand om spädbarnets själv i samspel med andras själv, ett jag 
och ett du.  Men samspelet innehåller även ett vi, spädbarnets själv tillsammans med en 
annans själv. Detta nära och ömsesidiga samspel har som mål att ge barnet trygghet och 
möjlighet att knyta an till barnets viktiga vuxna. Det handlar om fysisk närhet, om 
kramar och kel, om ögonkontakt och bekräftelse. Denna närhet innebär dock inte 
isolering från den övriga världen, utan barnet behöver även parallellt med närheten en 
yttre stimulans för att utveckla nyfikenhet och intresse för omgivningen. Stern anser att 
barnet visserligen är beroende av den vuxne, men utan att tappa sitt kärnsjälv. Det är 
inte frågan om en sammansmältning med en annan person eller om att helt uppslukas av 
den andre (ibid., s. 159-165). 
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3. Det subjektiva självet 
 
Nu tillkommer ett nytt slags självupplevelse. Barnet upplever att det har ett medvetande; 
en inre värld av känslor, drivkrafter och avsikter och förstår att andra också har det. 
Detta förändrar det sociala samspelet. Barnet kan nu dela inre eller subjektiva upp-
levelser med andra, inte bara konkreta beteenden och direkta förnimmelser som 
utmärker kärnsjälvet. Det innebär till exempel att barnet inte bara reagerar på moderns 
känslomässiga respons (vitalitetseffekten), utan att det även kan tolka de bakomliggande 
intentionerna  till  känslorna.  Barnet  har  en  stor  vilja  att  lära  känna  och  bli  upplevd  av  
någon annan. Kommunikationen är intersubjektiv. Med begreppet intersubjektiv menar 
Stern att två individer delar och ömsesidigt upplever en inre subjektiv erfarenhet (Stern 
2003, s. 184-186).  
 
Stern menar att eftersom barnet i huvudsak är icke-verbalt, innebär den intersubjektiva 
kommunikationen tre saker: barnet vill dela uppmärksamhet, avsikter och känslor med 
en annan person. Att dela uppmärksamhet innebär att dela fokus, genom att barnet och 
en vuxen riktar uppmärksamheten mot samma sak. Barnet klarar av att följa en persons 
pekande. Barnet tittar inte bara på handen och det pekande fingret, utan följer också 
pekriktningen. När barnet nått det pekande målet, kan det även titta tillbaka på den 
pekande personen för att få en bekräftelse på att de båda uppnått en delad uppmärksam-
het. Barnet kan även själv peka och tittar även då omväxlande på objektet och på den 
andra samspelspartnern för att få en bekräftelse på att ömsesidig förståelse uppnåtts.  
 
Att dela avsikter innebär att barnet förstår att det, via främst gester, kroppsspråk, ljud 
eller andra icke-verbala medel, kan förmedla sina intentioner, till exempel vad det vill 
ha eller göra och att den andra förstår. Att dela känslotillstånd innebär att barnet i det 
intersubjektiva samspelet klarar av att para ihop det egna känslotillståndet med känslo-
tillståndet hos en annan person. Barnet försöker uppfatta en överensstämmelse mellan 
de egna känslorna och de känslor som visar sig i en annan persons ansikte eller röst 
(ibid., s. 188-194).  
 
Ett annat viktigt begrepp är affektiv intoning, som är en icke-verbal kommunikations-
process. Kommunikationen tar sin utgångspunkt i barnets inre upplevelsevärld. Det 
innebär att den vuxne känner in barnets upplevelsetillstånd och själva intoningen sker 
när den vuxne med kroppsrörelser, gester, ansiktsuttryck, rytm, ljud, betoningar eller 
ord förstår, fångar upp och svarar på barnets uttryck. Ett glädjeljud från barnet när det 
leker med en skallra, kan till exempel korrespondera mot en känslomässigt överens-
stämmande glad ansiktsgest från modern. Intoningen bör ha samma intensitet som 
barnets beteende, menar Stern. Då uppstår en emotionell gemenskap. Stern visar med 
detta att den affektiva intoningen inte bara innebär att den vuxne svarar och bekräftar 
barnets yttre handlingar som vid imitation, utan även barnets inre känslotillstånd. Dessa 
upplevelser av känslomässig samexistens och ömsesidig förståelse är självbekräftande 
för barnet och förstärker barnets sociala behov och önskan om att samspela med andra. 
Barnet upplever sina egna känslor som verkliga och viktiga. För att den vuxne ska 
kunna anpassa sig till barnet förutsätts att den vuxne uppfattar det lilla barnet som en 
värdig meningsmottagare i ett meningsfullt utbyte. Intoningen i samspelet kan även 
misslyckas. Om ett barns entusiasm möts med nedstämdhet upplever barnet inte någon 
emotionell gemenskap. Den vuxne misslyckas med intoningen och barnet har ingen 
affektiv vitalitet att spegla sig i och svara på. Den vuxne tycks inte förstå barnet och 
samspelet  brister.  Utan  denna  vitalitet  och  detta  samspel  får  barnet  ingen  kraft  att  
uttrycka sig eller lust att samspela (ibid., s. 199-223). 
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4. Det verbala självet 
 
När barnet börjar behärska det verbala språket förändras samspelet igen. Flera delar av 
en upplevelse kan förmedlas och delas med andra. Men Stern menar också att språket 
skapar en splittring mellan två olika slags personliga upplevelser, nämligen den som 
upplevs direkt utan språk och den som representeras verbalt. Det ömsesidiga, ordlösa 
samförståndet och förståelsen kan bara delvis omfattas av det verbala språket, menar 
Stern. Stern skriver också att relationen mellan barnet och den vuxne flyttas bort från en 
personlig och direkt nivå, till en opersonlig och abstrakt nivå. Språket delar nämligen 
upp den tidigare helhetsupplevelsen i begreppsliga kategorier, i ord. Stern exemplifierar 
detta fenomen med ett spädbarn som i ett rum får syn på en solstråle på väggen. Den 
direkta sinnesförnimmelsen skapar hos barnet en helhetsupplevelse av ljusintensitet, 
värme, form, klarhet och attraktion. När språket genom den vuxnes hjälp bearbetar 
barnets direkta upplevelse till en verbal medvetenhet kommer barnets helhetsupplevelse 
att förvandlas till abstrakta ord. Den vuxne kliver in i rummet och förklarar för barnet, 
Oh, titta på den där gula, fina solstrålen! Under utvecklingens gång kommer denna 
språkliga version att dominera och väga tyngre än den tidigare känslo- och 
sinnesförnimmelsen, även om den senare hyllas i poetiska, i kontemplativa och i 
konstnärliga sammanhang, anser Stern. Han skriver att när språket träder in i barnets 
värld är det mycket som både vinns och förloras. Barnet får genom språket tillträde till 
en större kulturell gemenskap, men riskerar också att förlora styrkan och helheten i den 
ursprungliga direkta upplevelsen (Stern 2003, s. 224ff.). 
 
Förutsättningar för en språklig kompetens är att barnet har en förmåga att minnas. Stern 
nämner begreppet fördröjd imitation. Med det menar han att barnet kan minnas en 
händelse och sedan härma denna händelse långt senare. För detta krävs att barnet kan 
skapa mental representation (föreställnings- eller fantasiförmåga) av vad det sett, bevara 
händelsen eller representationen i långtidsminnet, ta fram minnesbilden och sedan 
fysiskt utföra själva imitationen. Barnet har även en förmåga att uppleva sig själv som 
objekt och börjar använda orden ”mig”, ”jag” och ”min” när det refererar till sig själv. 
Det kan också använda sitt namn på ett korrekt sätt. Barnet börjar även bli medvetet om 
att detta objektiva själv kan kategoriseras i könstermer som pojke eller flicka, skriver 
Stern. Barnet kan nu också handla empatiskt. Detta är möjligt då barnet både kan 
föreställa sig själv som ett objekt som kan uppfattas av andra och föreställa sig andras 
känslotillstånd (ibid., s. 226-228). 

4.2 Appleyards läsutvecklingsteori  
 
Den amerikanske litteraturvetaren Joseph A. Appleyard presenterar i sin bok, Becoming 
a reader. The experience of fiction from childhood to adulthood (1991) en modell av 
läsprocessen. Modellen beskriver hur vi utvecklas som läsare, från det lilla barnets 
aningslösa och oreflekterade engagemang till den vuxne läsarens mer eftertänksamma 
och pragmatiska läsning. Appleyard menar att en persons mognad, erfarenhet och den 
omgivande kulturen påverkar hans eller hennes roll som läsare (1991, s. 8). Appleyard 
tillhör de läsarteoretiska forskarna som studerat interaktionen mellan läsare och text och 
som poängterar läsarens viktiga roll. Redan innan vi själva kan läsa kommer vi i kontakt 
med böcker genom att bli lästa för och vår attityd till skönlitteraturen formas långt innan 
vi har knäckt läskoden (ibid., s. 4-8). 

4.2.1 De fem läsarrollerna 
Appleyards teoretiska modell består av fem läsarroller. Dessa beskriver läsarens olika 
reaktioner på det lästa, attityder till läsning, de avsikter som läsaren har med sin läsning 
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och de läsvanor läsaren etablerar. Dessa faktorer tenderar enligt Appleyard att förändras 
när läsaren mognar. De fem rollerna är:  
 

 Reader as Player 
Det lilla barnet (i förskoleåldern) är ännu ingen läsare, men har en roll som lyssnare till 
böcker och berättelser. Barnet ses främst som en lekande person i en fantasivärld. Böckerna 
och högläsningen avbildar/gestaltar inte sällan en verklighet som barnet långsamt lär sig att 
hantera och kontrollera.  
 
 Reader as Hero and Heroine 

För barnet i skolåldern är berättelserna ett alternativ till den verkliga världen. Den litterära 
världen erbjuder barnet en tillflyktsort att bli involverad i. 
 
 Reader as Thinker 

Under tonåren använder läsaren de skönlitterära berättelserna för att nå en insikt i meningen 
med livet, finna värderingar och något att tro på, inte sällan söker läsaren gestalter; ideal-
bilder eller förebilder att identifiera sig med. 
 
 Reader as Interpreter 

Dessa läsare är studenter vid högre utbildningsanstalter som studerar litteraturvetenskap. 
Läsaren ser på litteraturen som en organisk kropp av kunskap att tolka utifrån speciella 
forskningsprinciper och regler. Litteraturen analyseras och läsaren förvärvar en kunskap om 
litteraturvetenskap och om litteraturvetenskapliga teorier. 
 
 The Pragmatic Reader 

Den vuxne läsaren är pragmatisk i sin läsning. Han eller hon väljer mer medvetet och 
praktiskt den nytta eller funktion som läsningen ska ha. Läsningen kan ha olika roller för 
läsaren. Den kan vara en verklighetsflykt, den kan tillfredställa en skönhetskänsla, utmana 
läsaren med nya erfarenheter och sanningar, trösta eller bära på en visdomskälla Appleyard 
1991, s. 14-15). 
 

Appleyard menar att dessa beskrivningar av läsutvecklingen är schematiska. De 
beskriver inte den unika läsaren med sin erfarenhet och specifika smak. Istället förklaras 
vad som är mest utmärkande för en persons läsning under en viss utvecklingsfas. 
Beskrivningarna tar inte heller hänsyn till faktorer som kön, ras, klass och läsarens 
ekonomiska eller kulturella nivå. Istället betonas personen som ett självständigt subjekt 
i sin utveckling. Schemat utgör en teoretisk stomme, uppbyggd på läsarens olika 
reaktioner på sin läsning eller högläsning. Denna stomme gör det enklare att urskilja 
kognitiva och andra påverkansfaktorer som sker i själva läsakten (ibid., s. 14-16).  

4.2.2 Reader as Player 
Barnet kommer tidigt i kontakt med talat språk och använder det i lekfulla jollermono-
loger redan i vaggan och senare i dialog med vuxna, skriver Appleyard. I familjer där 
barnet bli läst för får barnet tidigt möta en berättelses struktur och vokabulär och härmar 
även läsakten genom att ”låtsasläsa”. Rent visuellt får det lilla barnet även möta bokens 
bilder (Appleyard 1991, s. 21-22). Det lilla barnet läser med andra ord inte själv, utan 
blir läst för. Barnet får genom högläsningsstunden en erfarenhet av själva läsningen. Det 
upplever  i  läsakten  en  närhet  och  trygghet  till  den  vuxne.  Det  lär  sig  också  hur  själva  
läsakten går till; att sidor vänds, att ord och bilder pekas på och uttalas, att själva ton-
fallet i den vuxnes berättarröst är annorlunda än när han eller hon talar med barnet i 
andra sammanhang och att den vuxne vid läsningen gärna använder dramatik i sin röst 
och i sina gester. Barnet kanske även själv undersöker boken rent fysiskt, öppnar och 
stänger boken eller undersöker den på annat sätt. Läsakten innebär att barnet inleder en 
begynnande och intensiv delaktighet i en litterär värld tillsammans med de vuxna som 
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litterära guider. Föräldrarna är viktiga förebilder, menar Appleyard. Deras attityder till 
läsning är avgörande för hur det lilla barnet relaterar till böcker och berättelser och om 
det i sin lek orienterar sig mot litteratur och läsning (ibid., s. 22-25).  
 
För att fokusera på det lilla barnets roll som läsare kan man undersöka barnets kognitiva 
utveckling. Appleyard skriver att när ett barn blir förtjust i ett ord vill det gärna repetera 
det om och om igen. Det har även visat sig att barn vid tidig ålder kan relatera ett ord 
eller en händelse i en bok till verklighetens erfarenheter. Appleyard menar att ett litet 
barn däremot har svårt att förstå en boks berättelse utifrån annan utgångspunkt än den 
egna erfarenheten. Om en händelse i en bok står i motsats till barnets egen verklighet 
har det svårt att ta till sig berättelsen. Ett annat kognitivt särdrag hos de yngsta förskole-
barnen är det konkreta tänkandet. Endast det barnet ser på bild existerar i barnets 
begreppsvärld (ibid. s., 23-28). Små barn har dessutom ringa uppfattning om narrativa 
strukturer, skriver Appleyard. Istället är det vanligt att de dras till en berättelses 
lockande yta och till detaljer i berättelsen, snarare än till berättelsens underliggande 
tema eller ämne (ibid., s. 41-46).  
 
Bilderböcker och andra skönlitterära berättelser har även en förmåga att djupt engagera 
barnets känslor och påverka barnets fantasi (ibid., s. 35). Appleyard menar att littera-
turen kan tala direkt till barnets undermedvetna och väcka upp en fantasi som psyko-
logen Bruno Bettelheim menar är: ”the only language which permits understanding 
before intellectual maturity has been achieved ”(ibid., s. 37). Appleyard betonar att vår 
upplevelse av litteratur i grunden är känslomässig och språket kan vara högst sinnligt, 
konkret och symboliskt och påminna om den tidigaste formen av barns omedvetna 
kunskap (ibid., s. 38-40). 
 
Högläsning kan även ses som en glädjefylld och stimulerande aktivitet och en social 
samspelsfunktion. I denna är leken viktig. Genom leken bearbetar och lär barnet känna 
världen omkring sig och sin egen identitet i den (ibid., s. 41-46). Leken lär barnet att 
skilja mellan verklighet och fantasi. Fantasilekens funktion för det lilla barnet är att 
repetera och bearbeta de erfarenheter som barnet hittills haft i sitt korta liv, liksom 
känslor inför dessa erfarenheter (ibid., s. 26-35).  
 
För barn under två år är högläsning inte olik annan lek eller interaktion mellan barn och 
vuxen. Läsningens mest intensiva relation tycks ha ett intersubjektivt och 
identitetsskapande värde för barnet. Det sker i den ömsesidiga ögonkontakten och i 
leenden mellan mor och barn, skriver Appleyard. Även vid en mindre intensiv nivå har 
läsningen en relations- och trygghetsskapande effekt. Läsningen etablerar en närvaro 
mellan läsaren och åhöraren, den försäkrar en anknytning mellan dem och den vuxne 
påverkar även det lilla barnet rent känslomässigt under läsningens gång (ibid., s. 49).  
 
När barnet är mellan ett och tre år förändras leksituationen. Barnet börjar använda sin 
fantasi genom symboliska lekar. Redan när barnet var under ett år lekte det genom att 
härma föräldrarnas ansiktsuttryck och beteenden och genom tidiga tur-tagnings-lekar 
och titt-ut-lekar. Nu utvecklas leken ytterligare, från de enklaste formerna av låtsaslekar 
till mer komplexa former av kollektiva rollekar. Barnet kan tidigt leka kontextobundna 
lekar, till exempel låtsas att dricka ur en mugg trots att det inte är törstigt. Leksaker och 
andra attribut blir ett slag substitut för verkliga objekt (ibid., s. 49-50). 
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4.3 Reflektion över teoriernas relevans  
 
Det kan vara vanskligt att överföra en teori från ett vetenskapligt område till ett annat. 
Jag anser dock att teorierna jag valt och som ursprungligen används inom utvecklings-
psykologin och litteraturvetenskapen är relevanta även i en barnbibliotekskontext. Då 
jag inte kan få ett verbalt svar av spädbarnen själva beträffande deras behov har jag 
istället utgått från Sterns och Appleyards teorier för att få denna förståelse. Författarna 
Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang skriver i boken Forskningsmetodik, om 
kvalitativa och kvantitativa metoder att en teori aldrig blir fullständig, men att forskaren 
kan visa att  den valda teorin är trovärdig genom att  försvaga tilltron till  andra möjliga 
teorier (1997, s. 56-57).  
 
Jag har valt att använda Daniel Sterns teori om det interpersonella spädbarnet som 
huvudteori i mitt arbete och det av flera skäl. Äldre teoretiker som Jean Piaget har 
bibringat många vetenskapliga rön för förståelsen av det lilla barnets värld, men Sterns 
upptäckter är av färskare datum och innehåller en mer modern syn på spädbarnet. Sterns 
teorier orsakade ett paradigmskifte under 1980-talet, då han lyckades förena de senaste 
upptäckterna inom flera vetenskaper och därmed komma fram till något helt nytt (se 
kapitel 4.1). Piagets fokusering på barnets kognitiva utveckling, ser jag dessutom som 
begränsande då jag inte betraktar de undersökta programmens funktion endast utifrån en 
kognitiv förståelse.  
 
Lev Vygotskijs teorier om kreativitet, tänkande och språk skulle också ha kunnat vara 
användbara för mitt arbete. Hans teorier utarbetades redan under 1930-talet, men är 
även idag aktuella främst inom pedagogiken. Vygotskij hävdade liksom Stern att barnet 
är socialt redan från början och att språket fyller en social funktion genom dialog med 
andra människor. Genom samspel lär barnet känna sig själv (Lindqvist 1999, s. 11). 
Varför jag valt Stern framför Vygotskij beror på att Sterns teorier i så hög grad 
fokuserar på just spädbarnets utveckling. Även Sterns tankar har dock blivit 
omsprungna av den allt mer accelererande spädbarnsforskningen. Därför har jag i min 
litteraturgenomgång redovisat nyare forskningsresultat (se kapitel 3.3.2) som jag delvis 
använder i min analys.  
 
Jag har även använt Joseph Appleyards läsutvecklingsteori i mitt arbete. Man kan ha 
invändningar mot hans allt för schematiska modell, men den ger en bra bas att stå på. 
Teorins styrka är att läsaren står i fokus, vilket rimmar väl med min uppsats 
barnperspektiv. En annan styrka är att det lilla barnets roll i en högläsningsakt 
uppmärksammas. Den läsarroll som är aktuell för mitt arbete, Reader as Player, 
innefattar inte uteslutande barn under ett år, utan avser barn i förskoleåldern. Jag har 
dock försökt fånga in de tankar i Appleyards text som appellerar till de yngsta barnen.  
 
Jag hade även kunnat använda en språkvetenskaplig teori för min undersökning. 
Flertalet av de vetenskapliga artiklar som rör spädbarnsprogram, varav jag redovisar två 
i kapitel 3.2.1, fokuserar på programmens språkutvecklande roll, det som kallas early 
literacy. Jag har dock valt att inte begränsa mig till endast en språkutvecklande aspekt, 
utan vill kunna betrakta programmen utifrån flera synvinklar. 

4.4 Teorimodell 
 
Jag har tillämpat Sterns och Appelyards teorier för att skapa en egen teorisyntes. Basen i 
min teorisyntes är Det samspelande spädbarnet. Enligt Stern är det just samspelet som 
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är motorn i spädbarnets psykologiska utveckling. Han menar att spädbarnet har ett 
behov av att samspela och att samspelet med vuxna får barnet att växa och utvecklas 
både perceptuellt, motoriskt, känslomässigt och kognitivt (Stern 2003, s. 91ff.). Även 
Appleyard betonar samspelet och ser på högläsning för de yngsta barnen som en social 
samspelsaktivitet (Appleyard 1991, s. 41-46).  
 
Ur Sterns och Appleyards teorier har jag lyft ut vissa essentiella tankegångar, samlade i 
teman, vilka jag använder som byggstenar i min teorisyntes. Tankegångarna handlar om 
det lilla barnets utvecklingsmässiga behov. Man kan se dessa teman som tankemässiga 
koncentrat av det lilla barnets villkor i en psykologisk och litterär värld. Temana är 
följande: Trygghetsbehov, Expansionsbehov, Perceptuellt behov, Känslomässigt behov, 
Språkligt- och kognitivt behov och Lekbehov.  
 
Denna teorimodell kommer jag att använda i min analys av det empiriska materialet, 
främst för att besvara uppsatsens första och omfattande frågeställning (se kapitel 7.1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorimodell: Det interpersonella spädbarnets utvecklingsmässiga behov. Modellen skapad 
utifrån Daniel Sterns teori om spädbarnets interpersonella värld (S) och Joseph Appleyards 
läsutvecklingsteori (A) 
 
 

Det samspelande 
spädbarnet 

Trygghetsbehov 
 

Anknytning (S,A) 
 

 

Känslomässigt 
behov 

 
Vitalitetsaffekter (S) 
Kategoriaffekter (S) 
Affektiv intoning (S) 

 
 

Perceptuellt 
behov 

 
Amodal perception (S) 

Expansionsbehov 
 

Förverbalt samspel (S) 
Intersubjektivitet (S,A) 

Motorik (S) 
 

Språkligt- och 
kognitivt behov 
Upprepning (A,S) 
Barnriktat tal (S) 
Igenkänning (S,A) 
Tidigt tänkande (A) 
Minneskapacitet och 
fördröjd  härmning (S) 

Lekbehov 
 

Reader as Player (A) 
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5 Metod 
 
I detta kapitel redovisas val av metod, urvalsprocess, utförande, bearbetning av material 
och analysmetod. 

5.1 Ett kvalitativt angreppssätt 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att förutom litteraturstudier 
använda en kvalitativ metod. I boken Kvalitativ forskning i praktiken skriver Karin 
Widerberg, att en kvalitativ metod gör det möjligt att undersöka ett fenomens karaktär 
eller egenskaper. Fenomenet jag har undersökt är bibliotekens litterära spädbarns-
program. I motsats till kvantitativa metoder ställer kvalitativa metoder mer 
innehållsmässiga frågor, som vad betyder det undersökta fenomenet? Vad handlar det 
om? De kvalitativa metoderna söker med andra ord förståelse snarare än fakta 
(Widerberg 2002, s. 15). Vad som främst går att undersöka med kvalitativa metoder är 
det unika; att tolka ett sammanhang/tema eller att se ett fenomens olika mönster, menar 
Widerberg. I mitt fall har jag försökt finna ett mönster i de litterära programmens 
uppbyggnad, utförande och i programdeltagarnas repsons. 
 
Syftet med de kvalitativa metoderna är att få en djupare förståelse av ett problem. 
Däremot är kvalitativa forskningsresultat inte lämpliga att dra generella slutsatser från. 
Den kvalitativa forskningen tror inte på en objektiv kunskap som den kvantitativa och 
positivistiska forskningen gör. Därför är frågor som reliabilitet och validitet inte lika 
relevanta. Man kan tycka att sanningsanspråken då blir sämre. De kvalitativa metoderna 
är ju inte lika strukturerade och standardiserade, inte lika objektiva och lagbundna som 
de kvantitativa metoderna, men så är inte fallen, anser Widerberg. Även kvalitativ 
forskning är saklig, tillförlitlig och söker efter sanning och ny kunskap, men på ett annat 
sätt. I grund och botten handlar det om två olika människosyner. Den kvalitativa 
forskaren anser till skillnad från den kvantitativa forskaren att människan är unik i 
förhållande till allt annat och därför inte kan studeras enligt modeller hämtade från 
naturvetenskapen. Forskaren som människa sätts i centrum och är inte utbytbar. 
Han/hon blir aktivt deltagande i forskningen. Val och tolkningar är både unika och 
föränderliga, vilket ger ny förståelse och ny kunskap. Forskaren är med andra ord icke-
neutral utan har en förförståelse. Med detta menas att forskaren inte kan bortse från de 
värderingar, erfarenheter eller perspektiv som bygger upp vissa antaganden och som 
forskaren tar med sig in i sin forskning. Dessa antaganden, denna förförståelse påverkar 
tolkningen (ibid., s. 16-31).  
 
Min egen förförståelse beträffande spädbarnets möjligheter att tillgodogöra sig 
bibliotekens litterära program var i början av forskningsprocessen färgad av antaganden 
att spädbarn är allt för små för att förstå och uppleva programmen som meningsfulla. 
Dessa antaganden och värderingar har jag fått revidera ett antal gånger, då min 
kunskapsbank om spädbarnet vuxit. Att jag valde att anlägga ett barnperspektiv på 
undersökningen har också påverkat forskningen. Att försöka se med barnens ögon har 
inneburit att vissa teman och tolkningar lyfts fram på bekostnad av andra. 

5.2 Reflexiva intervjuer 
Jag har valt att använda kvalitativa och reflexiva intervjuer som metod. Heléne 
Thomsson, fil.dr i psykologi, menar i boken Reflexiva intervjuer, att intervjuer har olika 
syften. Ett syfte kan vara att försöka förstå ett problem genom att samtala och reflektera 
kring en berättelse eller en händelse (Thomsson 2002, s. 28). Mitt eget syfte med 
intervjuerna har varit att öka förståelsen för ett föga utforskat fenomen inom 
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biblioteksbranschen, nämligen litterära program för spädbarn. Jag har genom 
samtalande intervjuer och reflektioner så utförligt och djupgående som möjligt velat 
fånga upp de intervjuades beskrivningar av bibliotekens spädbarnsprogram, det vill säga 
vilka moment programmen innehåller, hur programmen utförs och hur intervjuper-
sonerna upplever och tolkar i första hand samspelet med barnen och barnens reaktioner. 
Den ackumulerade erfarenhet och kunskap jag har fått genom intervjuerna har jag sedan 
satt i relation till teorier och studier om spädbarns utveckling, behov och litterära roll. 
Detta har utmynnat i en analys av programmens betydelse för spädbarnet.  
 
Nackdelen med intervjumetoden är att den inte ger en direktupplevd kunskap. Jag har 
själv inte observerat hur programmen genomförs och hur barnen reagerar. Intervjuer är i 
det sammanhanget alltid ett slags andrahandskunskap. I gengäld har jag fått en rik och 
beskrivande bild av de intervjuades samlade erfarenheter av hur spädbarnsprogram kan 
gå till. Jag hade kunnat kombinera intervjuerna med direkta observationer, men för att 
göra programmen rättvisa hade jag behövt utföra flera observationer, vilket jag varken 
haft tid eller utrymme för i denna uppsats. Jag har istället valt att koncentrera mig på 
reflexiva intervjuer och den förståelsekunskap dessa kan ge. Thomsson menar att den 
som vill arbeta med en tolkande och reflexiv ansats gärna ställer varför och hur frågor. 
Ofta samverkar dessa frågor med vad frågor (2002, s. 41). I mitt fall är uppsatsens 
övergripande problemformulering och de två forskningsfrågorna hur- och vad frågor, 
det vill säga: genomsyras bibliotekens litterära program av ett barnperspektiv? I så fall 
hur? och på vilket sätt tar de litterära programmen hänsyn till spädbarns 
utvecklingsmässiga behov och litterära förutsättningar och vad kan programmen ge det 
lilla barnet eller mer exakt, vilka funktioner kan programmen ha för spädbarn? 
 
Frågorna i en reflexiv intervju är inte statiska och oföränderliga, utan påverkas under 
undersökningens gång, menar Thomsson. Frågorna kan förstås på nya sätt och både 
expandera och förändras. Färdigformulerade frågor bör endast utgöra ett underlag och 
ett stöd för forskaren (ibid., s. 61-63). I min undersökning har jag använt en 
intervjumanual med frågor som följer uppsatsens syfte och frågeställningar. Den 
intervjufråga som behandlar bibliotekets syfte med spädbarnsprogrammet föll dock bort 
i de senare intervjuerna och i analysarbetet, då jag uppfattade att frågan innefattar ett 
biblioteks- och inte ett barnperspektiv (se bilaga intervjumanual). 

5.3 Urvalsprocess och utförande 
Jag har valt att intervjua bibliotekspersonal med erfarenhet av och kunskap om pro-
gramverksamhet för spädbarn. Det har varit svårt att besluta sig för antalet intervjuer. 
Alltför få intervjuer ger alltför få tankar och därmed mindre möjligheter att reflektera 
över olikheter och variationer bland svaren. Alltför många intervjuer kräver i regel allt 
för mycket tid för bearbetning och tolkning av intervjumaterialet. Sex intervjuer visade 
sig vara en lämplig mängd med tanke på den tid jag har haft till mitt förfogande.  
 
Via bibliotekens hemsidor har jag rekognoserat vilka bibliotek som anordnar spädbarns-
verksamhet. Via mejl har jag skickat ut en förfrågan om intervjudeltagande direkt till 
den ansvarige för spädbarnsprogrammen. Jag har presenterat min uppsats och poäng-
terat att jag främst är intresserad av att ta del av deras erfarenheter av 
spädbarnsprogrammen (se bilaga intervjuförfrågan). Jag fick snabbt fem positiva svar. 
En person svarade inte, vilket innebar att jag valde ut ytterligare en person för intervju. 
Sammanlagt har fem bibliotekarier och en biblioteksassistent ingått i studien. Åldern på 
intervjupersonerna har varierat. Samtliga är kvinnor. Intervjupersonerna kommer från 
både små och större orter och representerar både norra, mellersta och södra Sverige. Då 
en av intervjupersonerna önskade se intervjufrågorna i förväg, lät jag samtliga personer 
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ta del av intervjumanualen innan intervjutillfället. Detta kan ha inverka både negativt 
och positivt på intervjuerna. Svaren kan riskera att bli tillrättalagda, men de kan också 
bli mer utförliga då intervjudeltagarna fått tid att tänka över frågorna i förväg. 
 
Fem av intervjuerna genomfördes i december 2008, under en tidsperiod av två veckor. 
Den sista intervjun utfördes i början av januari 2009. Jag har inte genomfört fler än en 
intervju per dag. Det har inneburit att jag kunnat förbereda mig väl inför varje intervju. 
Jag har även fått tid till reflektion mellan varje intervjutillfälle och kunnat utföra små 
förändringar inför nästföljande intervju. De intervjuade har själva fått föreslå lämplig tid 
och plats för intervjun. Intervjuerna har utförts på respektive intervjupersons bibliotek 
och pågått i dryga timmen. Samtliga intervjuer har spelats in via en digital diktafon. Det 
har inneburit att jag varken behövt avbryta intervjuerna för byte av kassett eller behövt 
anteckna, utan kunnat koncentrera mig uteslutande på informanternas berättelser. 
Thomsson skriver att de flesta människor tycker att det är obehagligt att bli inspelade på 
band (Thomsson 2002, s. 89). Jag har dock inte upplevt att intervjudeltagarna uppfattat 
inspelningarna som obehagliga eller att dessa störde eller påverkade intervjuerna på 
något annat sätt. 

5.4 Bearbetning av intervjumaterial   
Intervjuerna har lagrats i filer direkt i datorn. Jag har därefter lyssnat igenom materialet, 
skrivit ner intervjuerna och samlat delar av intervjuberättelserna under olika redo-
visningsrubriker (se kaptitel 6). Resultatredovisningen består av både summerade och 
deskriptiva utdrag ur intervjuberättelserna och återgivna citat. Efter varje intervju har 
jag lyssnat igenom resultatet för att upptäcka brister i samspelet mellan mig och den 
intervjuade. I den första intervjun var tempot högt och jag pratade alldeles för mycket, 
på bekostnad av ett lyhört lyssnande. Det har jag sedan kunnat åtgärda inför 
efterföljande intervjuer. Jag har upptäckt att paus och tystnad ofta har en positiv effekt, 
då den intervjuade får tid till eftertanke och möjlighet att förklara något i lugn och ro, 
utan att bli avbruten. 

5.5 Analysmetod 
Jag har använt mig av en teorinära och en empirinära analysmetod. Den första mer 
omfattande forskningsfrågan besvaras med en teorinära analys. Widerberg skriver att ett 
teorinära förhållningssätt innebär att forskaren utifrån en eller flera teorier eller begrepp 
har ställt upp de teman han eller hon önskar belysa via empirin (Widerberg 2002, s. 
145). Jag har utifrån Daniel Sterns och Joseph Appleyards teorier plockat ut vissa 
framträdande tankegångar som behandlar spädbarnets utvecklingsmässiga behov och 
samlat dessa till en egen teorisyntes. Teorisyntesen består av ett antal teman som 
sammanförts till en teoretisk modell, vilken jag använder i min analys i kapitel 7.1 
tillsammans med övrig litteratur (teorimodellen beskrivs i kapitel 4.4).  
 
Den andra forskningsfrågan besvaras med en empirinära analys. Widerberg menar att 
ett empirinära förhållningssätt hämtar teman från det empiriska materialet (2002, s. 
144f.). Jag har utifrån intervjumaterialet fångat in fem olika teman eller funktioner som 
programmen kan ha för spädbarnet och som jag sedan analyserar. Tankegångarna i min 
teoretiska modell används även i denna forskningsfråga, men inte lika framträdande, då 
analystemana i första hand hämtas från empirin och inte från teorierna. Genom att 
kombinera en teorinära och empirinära analysmetod anser jag att jag bäst kan svara på 
mina två forskningsfrågor. Widerberg skriver att båda dessa förhållningssätt är fruktbara 
och bör användas, gärna i kombination. Det ger forskaren en möjlighet att vara öppen 
och kreativ inför olika tolkningsmöjligheter (ibid., s. 145).   
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6 Resultatredovisning 
 
Jag kommer här att presentera resultatet av intervjuerna med barnbibliotekarierna och 
biblioteksassistenten. Jag använder fingerade namn och benämner de intervjuade som 
informanter. 

6.1 Presentation av informanter 
Anna arbetar som barnbibliotekarie i en mindre kommun i Mellansverige. Hon har 
arbetat som barnbibliotekarie i nio år. Idag arbetar hon främst med de yngre barnen. 
Våren 2008 började hon med babybokprat. Programmet vänder sig till barn från fem till 
åtta månader. Hösten 2008 startade hon även en fortsättningskurs som vänder sig till 
något äldre spädbarn kring ett år. 
 
Berit arbetar som barnbibliotekarie i en annan mindre stad i mellersta Sverige. Berit har 
arbetat som barnbibliotekarie sedan hösten 2007. Våren 2008 startade hon babybokprat 
för barn mellan sex och tio månader.  
 
Carin arbetar som barnbibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek i en större 
stad i norra Norrland. Hon har arbetat som barnbibliotekarie i åtta år och med program-
verksamhet för spädbarn sedan hösten 2007. Hennes kommun har dock lång erfarenhet 
av spädbarnsprogram och verksamheten är mer eller mindre permanent, men biblio-
teken som anordnar dessa varierar. Carin anordnar både babybokprat för barn från fyra 
till åtta månader och pappa- och barnträffar för något äldre barn från åtta månader. De 
äldsta barnen kan vara upp emot 15 månader. 
 
Doris arbetar som barnbibliotekarie på ett annat integrerat folk- och skolbibliotek i en 
större stad i norra Norrland. Doris har arbetat som bibliotekarie i fjorton år och som 
barnbibliotekarie i tio år. I botten är hon förskollärare. 2004 startade hennes bibliotek 
babybokprat för första gången. Programmet vänder sig till barn mellan fyra och åtta 
månader. Hon anordnar även småbarnsramsor för barn från sex till tolv månader. 
 
Emma arbetar som biblioteksassistent på stadsbiblioteket i en mellanstor stad i södra 
Norrland. Emma har varit verksam inom biblioteksbranschen i tretton år. Hon har ett 
förflutet som barnskötare och fritidsledare. Idag anordnar hon både babybokprat för 
barn mellan fyra och sju månader, babysång för spädbarn upp till ett år och musiklek för 
barn mellan ett och fyra år. I uppsatsen redogör jag endast för babybokprat och 
babysång. 
 
Fanny arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mellanstor stad i västra 
Sverige. Hon har arbetat som barnbibliotekarie i fyra år. Innan dess arbetade hon som 
sagoberättare i många år. Idag arrangerar Fanny ett program med spädbarnsramsor för 
barn mellan sex och tolv månader. Det har hon gjort sedan 2002.  

6.2 Programmens uppbyggnad och genomförande 
I detta kapitel redogör jag för informanternas berättelser om programmens uppbyggnad 
och genomförande utifrån spädbarnens behov och litterära förutsättningar. Kapitlet är 
uppdelat i rubriker som följer intervjumanualens frågor och uppsatsens första 
frågeställning. 
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6.2.1 Babybokprat för yngre spädbarn 
Fem av informanterna genomför babybokprat för de allra yngsta spädbarnen. De olika 
spädbarnsgrupperna är små (max sex till åtta barn). Barnens ålder kan variera något, 
men huvuddelen av barnen är mellan fyra och åtta månader gamla. Informanterna menar 
att programmet fungerar bäst om barnen ännu inte lärt sig krypa. Grupperna är slutna 
och kräver föranmälan. Träffarna är fyra eller fem till antalet.  
 
Babybokprat för de allra yngsta handlar mycket om att sitta stilla och läsa. Det är boken 
och läsningen som står i centrum, med inslag av rim, ramsor och sånger. Miljön är 
viktig. Grupperna håller till antingen i speciella sagorum eller på en annan avskild, lugn 
och tyst plats i biblioteket. Programmet kan också arrangeras när biblioteket är stängt 
för annan verksamhet. Biblioteket är då helt och hållet spädbarnens. Under 
programmens gång sitter barnen antingen i en skumgummipöl med höga kanter eller på 
en filt, lite fristående, men med föräldrarna alldeles bakom sig. Barnen har också 
möjlighet att sitta i föräldrarnas knän. Informanten sitter framför barnen. 
 
Programmen kan inledas på olika sätt, ibland med en samlingsramsa, då varje barn upp-
märksammas. Det kan vara en välkomstramsa eller en namnsång. Emma berättar att 
barnen känner sig glada när deras eget namn nämns och barnen blir sedda. Sedan vidtar 
högläsning av böcker. Mängden böcker kan variera beroende på intresse och uppmärk-
samhet, men två eller tre böcker är vanligt förekommande, varvat med sång, knä- eller 
andra kroppsramsor. En gemensam nämnare för alla fem informanterna är att de börjar 
och slutar med samma bok alla fyra eller fem sammankomsterna. De introducerar även 
nya böcker för barnen. Ett annat återkommande drag är boktuggarpausen. Då får de små 
barnen paus från alla läsintryck och bekanta sig med varandra och med tåliga pekböcker 
som lagts fram eller delats ur. De flesta barn undersöker böckerna med munnen, därav 
namnet ”boktuggarpaus”. Under pausen har också informanten möjlighet att bekanta sig 
mer med föräldrarna och berätta om böcker, läsning och språkutveckling. Föräldrarna 
får även tillfälle att småprata med varandra och med informanten. Det är en social stund 
för alla. Efter pausen läses ytterligare böcker, varvat med ramsor eller sånger.  

6.2.2 Program för äldre spädbarn 
De litterära programmen för äldre spädbarn är något annorlunda uppbyggda. Det beror 
på att barnen är lite äldre, sex till tolv månader. I Annas fortsättningskurs kan barnen 
dessutom vara strax över ett år och i Carins pappa- och barngrupper några månader 
äldre än ett år. Många av barnen kryper och en del har även lärt sig att gå. De är rörliga 
på ett helt annat sätt än barnen som deltar i babybokprat. Därför ligger fokus på rim, 
rörelseramsor och sånglekar. Programmens längd varierar mellan en halvtimme och en 
timme. Grupperna är både fasta, med föranmälan och med ett bestämt antal träffar och 
öppna med ett slags drop-in-system. Antalet barn kan också skifta, en del grupper är 
små, andra lite större med max tio barn och i Fannys rim- och ramsgrupper finns det 
ingen gräns för hur många barn som får delta. Fanny berättar: 
 
Det kan komma sex- sju barn tillsammans med vuxna men ibland kommer det många fler. Det var 
extremt när vi var 36 en gång. Ju fler det är ju mer taggad blir jag. Det är ju helt fantastiskt att så många 
kommer, vilken grej!  
 
Uppläggen varierar mellan de olika programmen. Doris växlar till exempel mellan 
lugna knäramsor, fingerramsor och livligare rörelseramsor. I Emmas program är det 
sången som dominerar. I Carins pappa- och barngrupper varvas knäramsor, rörelse-
ramsor och sånglekar. I de flesta programmen läses även en eller flera böcker. Fannys 
program är uppdelad i tre tempoväxlande delar. Den första delen består av lite enklare 
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och mjukare ramsor och sånger, den andra delen innehåller ramsor med lite större och 
häftigare kroppsrörelser. Tredje delen innebär att de vuxna går långsamt runt i ring med 
barnen i famnen och sjunger lugnande och kroppsnära sånger. Det skapar trygghet och 
ro. Programmet avslutas med att Fanny berättar en muntlig saga för barnen. 
Sagoberättandet är placerat sist i programmet, för att barnen ska ha hunnit bli bekanta 
med både miljön och med Fanny.  

6.2.3 Val av böcker, ramsor och sånger 
Informanterna väljer gärna pekböcker med få ord och med enkla och tydliga bilder på 
enstaka föremål under sina babybokprat. Bilderna får gärna vara i starka, klara färger 
och med tydliga konturer. Sådana böcker är favoriter bland barnen. En bok som samt-
liga använder är Muuu, säger kon av den holländske författaren och illustratören Dick 
Bruna. På de vänstra sidorna har boken bara tre ord med skarpa svarta bokstäver på vit 
botten. På de högra sidorna finns bilder av ett djur, tydligt tecknade med just enkla 
former, markerade konturer och med starka, kontrastrika färger. Muuu, säger kon är en 
ljudhärmande bok och sådana är populära bland barnen.  
 
Två av informanterna använder interaktiva böcker. Doris väljer till exempel gärna flik-
boken Bajsplutten, som till och med har ljudinslag. En del kan även använda vanliga 
pekböcker på ett interaktivt sätt. Carin berättar att hon gärna väljer som hon uttrycker 
det ”höra och göra böcker”. Hon läser i boken och föräldrar och barn levandegör bokens 
handling med hjälp av kropp och gester. Det är ett bra sätt att fånga barnens 
uppmärksamhet på, menar hon. Även Berit tycker att det går bra att använda pekböcker 
interaktivt när hon läser för de små i grupp. Hon använder gärna böckerna Knacka på av 
Anna-Clara Tidholm och Lilla vinkboken av Kenneth Anderssons som just interaktiva 
böcker. Andra pekböcker som används interaktivt är Puss! av Anne Gutman och Binta 
dansar av Eva Susso och Benjamin Chaud. 
 
De flesta informanter väljer böcker med vardagliga bilder som barnen kan känna igen. 
De föredrar även böcker där varje sida skildrar en avslutad handling eller episod. Carin 
förklarar att små barn har svårt att hålla en längre händelsekedja i tankarna. Därför är 
det svårt att läsa en bok med en handling som sträcker sig över flera sidor. Hon menar 
att spädbarn ännu inte förstår orsak och verkan. De tittar istället på ett enskilt föremål 
och tänker: ”känner jag igen det här eller inte?” Två av informanterna har dock använt 
böcker med en enkel handling, som Ella och Leo böckerna av Linne Bie, vilka gestaltar 
vardagliga händelser som att klä på sig, äta eller att leka. Böcker om begrepp som stor 
och liten brukar också gå bra, menar Emma. Informanterna kan även använda 
bilderböcker som är avsedda för äldre barn om bilderna är tilltalande. Det viktiga är att 
bilderna är tydliga, då det är bilderna som de små barnen i första hand fångas av.  
 
Anna har försökt att använda boken Barnens Konstbok under sina babybokprat. Den 
boken  visar  bilder  ur  konsthistorien  och  Anna  menar  att  barnen  på  så  sätt  får  en  
konsthistorisk upplevelse.  Även Carin brukar välja bilder ur just den boken. Den inne-
håller detaljer ur stora konstnärers verk. Det kan till exempel vara en hand ur ett verk av 
Carl Larsson. Det är detaljer som visserligen inte har skarpa konturer och starka färger, 
men som förställer föremål som barnen har möjlighet att känna igen, säger hon. 
Doris kan välja ut en klassiker som Elsa Beskows Sagan om den lilla, lilla gumman 
bara för att barnen ska får höra den fina språkrytmen. Hon tycker även att Anna-Clara 
Tidholms småbarnsböcker har bilder som passar de allra yngsta barnen och en text som 
nästan är poetisk. Däremot gillar Doris inte de hårda kartongpekböckerna, som böcker 
betraktade. De är visserligen avsedda för att tåla hårda tag, men är omöjliga och 
klumpiga att hantera för de små barnen. Doris mena att barnen inte får någon känsla av 
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att det är en bok de undersöker. Boken blir mer ett föremål, vilket som helst. Även en 
del designade pekböckerna, som är en trend i Europa just nu, brottas med samma 
problem,  enligt  Carin.  De  kan  vara  tjocka  och  klumpiga  och  är  inte  anpassade  för  att  
små barn ska hantera dem. De är för svåra att både hålla och bläddra i.  
 
Gruppläsning kräver andra böcker än när en förälder sitter hemma tillsammans med sitt 
barn och läser. Informanterna berättar att böcker för högläsning i grupp inte får ha för 
små bilder eller vara för detaljrika. Emma betonar att barnen då kan bli förvirrade och 
inte veta vad de ska titta på när hon läser. Hon har också erfarenhet av att böcker med 
pastellfärger inte intresserar de allra minsta barnen. Hon tror att det beror på att de är för 
otydliga. Även Anna menar att barnen inte hinner ta in för finmejslade och detaljrika 
bilder under gruppläsningen. Småbarnsbilderböcker som Max böckerna av Barbro 
Lindgren och Eva Eriksson och Bäbis böckerna av Ann Forslind är inte heller lämpliga 
för läsning i grupp, anser en del av informanterna. Bilderna är för små eller otydliga. 
Men de böckerna rekommenderar de föräldrarna att läsa hemma med sina barn, då de 
uttrycker ett litet barns känslor så bra. Det informanterna saknar är pekböcker i stor-
format för de allra yngsta barnen, vilket skulle underlätta högläsning i grupp. 
 
När det gäller val av sånger och ramsor väljer informanterna både moderna och mer 
traditionella sånger och ramsor. De gamla sångerna och ramsorna har ett kulturvärde, 
anser informanterna. De väljer även rörelseramsor och andra kroppsramsor. Emma 
säger att just kroppsramsor är viktiga eftersom de stimulerar barnens kroppsuppfattning. 
Fanny väljer den muntliga folksagan Sagan om Vanten för sitt program. Den är enkel i 
strukturen och lätt att illustrera med hjälp av figurer. Informanterna tycker att det är 
viktigt att de själva tycker om de sånger och ramsor de väljer ut, eftersom det då är 
lättare att visa engagemang och ha kul. 

6.2.4 Informantens roll och agerande 
Samtliga informanter ser sig som inspiratörer och inte som någon som ska lära ut något. 
Informanterna  vill  visa  föräldrar  och  barn  att  det  är  roligt  att  läsa  och  ramsa.  De  vill  
dessutom  få  föräldrarna  att  fortsätta  läsa  och  ramsa  hemma.  De  vill  också  vara  en  
modell och visa föräldrarna hur man kan läsa och ramsa för sitt barn. De anser också att 
det är viktigt att skapa en intim och trygg miljö, där barnen känner sig trygga och där 
det viktiga mötet mellan föräldrar och barn kan ske. Carin och Emma berättar att de 
även vill avdramatisera sina roller i programmet. Carin betonar att det gäller att inte 
vara för ambitiös, utan ”sänka ribban och bjussa på sig själv”. Hon menar att hon som 
ledare är en i gruppen och att det är det gemensamma samspelet som är det viktiga. 
Emma vill förmedla en känsla av att våga ramsa och visa föräldrarna att det inte är så 
farligt och svårt och att det hela inte behöver vara så prestationsbetonat.  
 
När Anna läser för bebisarna visar hon bokens bilder för varje barn i gruppen. Det går 
bra eftersom de flesta sitter stilla. Hon läser inte alltid ordagrant det som står på bokens 
sidor. Inte heller Berit följer bokens text slaviskt. Om bokens bilder passar barnet, men 
texten är för svår ändrar hon i och förenklar texten. Hon kan även ta upp en sak i bilden 
som inte finns med i texten. När Berit läser boken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm 
knackar hon med handen på de olika boksidornas dörrar och hon har sett att barnen efter 
några gånger själva börjat härma knackningen. Även Carin har märkt att när hon läser 
kan de äldre spädbarnen härma en del av pekboksdjurens läten. Carin försöker alltid att 
välja de ”svårare” böckerna i början av programmet då barnen är koncentrerade och 
uppmärksamma. Hon berättar att de små barnen inte orkar hålla koncentrationen särskilt 
länge. De kanske koncentrerar sig på bokläsningen i några minuter, sedan börjar de titta 
på varandra och man måste fånga in dem igen.  
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Det är viktigt hur man läser och ramsar för att fånga barnens intresse, menar Doris. Att 
man själv är intresserad är vitalt. Det påverkar programmet. Därför är det viktigt att man 
varierar bokval och ramsor, så att man själv uppehåller intresset. Man kan också ändra 
röstläge då man läser. Att sänka rösten kan till exempel vara spänningsskapande och 
fånga barnens uppmärksamhet. Även Emma tycker att det är viktigt hur man läser. Att 
nyansera sig, ändra tonläge och våga ha roliga ljud för sig är viktigt för att uppehålla 
barnens intresse. Även Fanny varierar sin röst. Hon ändrar ofta tonfall och använder 
ljudhärmande ord när hon ramsar och berättar.  
 
Alla informanter använder sig av kroppsrörelser när de sjunger och ramsar med barnen. 
Att använda kroppen är särskilt viktigt när man ramsar med de allra minsta barnen. 
Fanny säger: 
 
Bäbisarna känner med kroppen och de är i sin kropp. Kroppen är ord för dem (…) ja, de visar med sin 
kropp vad de tycker. 
 
En del av informanterna pekar på föremål och andra bokdetaljer samtidigt som de läser 
för spädbarnen. Det har även hänt att de äldre spädbarnen har pekat på en bild i en bok. 
Upprepning är ett annat återkommande drag. Berit upprepar till exempel ord och läten i 
böckerna. Just ord som härmar olika djurs läten och föremåls ljud fascinerar barnen. 
Doris, Emma och Fanny berättar att de repeterar varje ramsa två eller flera gånger, så att 
föräldrarna ska lära sig den och barnen känna igen den. Informanterna inleder och 
avslutar också sina program med samma ramsa eller bok. Det betyder att barnen får 
höra samma bok eller ramsa och se samma bilder eller attribut åtta till tio gånger under 
de fyra eller fem träffarna som programmet pågår. Det skapar igenkänning.  
 
Alla informanter betonar att det är viktigt att anpassa programmen efter de små barnens 
reaktioner. Anna kan ibland, då barnen blir trötta och tappar koncentrationen, förkorta 
boken. Att anpassa sig efter barnen kan också innebära att hon läser mer och längre. Allt 
beror på barnens dagsform. Anna berättar att när barnen är intresserade av en särskild 
bild kan hon stanna kvar i den bilden ett tag och lägga till något. Hon exemplifierar med 
en pekbild föreställande ett bi som låter Bzzz. När barnen visar ett särskilt intresse för 
just den bilden, läser hon inte bara texten och det ljudhärmande ordet uttrycksfullt, utan 
låter även bilden och boken flyga i luften som biet skulle ha gjort. Hon ser då att barnen 
fascinerat följer med rörelsen i luften. Fanny berättar att anpassning kan innebära att 
hon upprepar en ramsa flera gånger, bara för att barnen visar ett stort intresse för den. 
Berit säger att anpassning också kan innebära att hon slutar läsa en bok om barnen 
kryper  iväg  eller  visar  sitt  ointresse  på  annat  sätt.  Carin  kan  anpassa  sig  till  barn  som 
blir trötta och tappar koncentrationen genom att tidigarelägga pausen. 
 
Attribut används i programmen. Anna använder en nalle för att visa sångernas och ram-
sornas rörelser. Nallen förtydligar på så sätt både orden och rörelserna. Föräldrarna gör 
samma rörelser med sitt barn. Berit använder olika attribut för att förstärka 
pekböckernas handling. I boken ”Lilla vinkboken” av Kenneth Andersson vinkar olika 
djur med sina svansar och tassar. Berit låter då olika mjukisdjur vinka precis som de gör 
i boken. När hon ramsar har även hon en nalle som hon gör rörelserna med. Doris 
använder fingerdockor och handdockor när hon ramsar. De kan föreställa djur som mus, 
katt och räv. När Fanny ramsar visar hon rörelserna med hjälp av en docka och när hon 
avslutar sitt program med att berätta en muntlig saga för barnen, använder hon en 
sagopåse. I den finns föremål som illustrerar sagan. Carin använder en sångpåse med 
figurer i som illustrerar sångerna. Varken Carin eller Emma använder attribut när de 
ramsar. De använder istället sina egna kroppar, gester och barnens kroppar. Däremot 
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använder de musikinstrument när de utför sina sånglekar. Även Fanny använder en 
trumma i sitt program och Emma ackompanjerar ibland på gitarr. 
 
Barnen får även använda många sinnen under programmens gång. De hör, ser, använder 
kroppen, gör rörelser till både högläsning och till ramsor och sånger och de får smaka 
på böcker under boktuggarpausen. Det enda sinnet de inte använder är luktsinnet. 
Känselsinnet aktiveras också genom ramsornas kroppsrörelser och genom att barnen får 
känna på och undersöka attributen. Däremot används inte så kallade känselböcker under 
programmen. 

6.2.5 Föräldrarnas roll och attityder 
Det  är  viktigt  att  föräldrarna  trivs,  för  då  kommer  även  barnen  att  trivas.  Föräldrarna  
behöver därför få uppmärksamhet och även information om hur programmen går till, 
menar informanterna. Emma nämner att det är bra att upplysa föräldrarna att de kan gå 
ifrån om barnen blir rädda eller känner sig oroliga under programmets gång. Hon säger: 
 
Det får inte vara så att barnen känner sig tvingade till någonting (…) det här ska vara kul! 
 
Informanterna vill även skapa en naturlig kontakt med föräldrarna, småprata med dem 
och lära känna deras barn. Det gäller att få föräldrarna att slappna av. Många föräldrar 
kan vara oroliga av prestationsskäl. Carin säger: 
 
Föräldrarna kan säga: Tänk om mitt barn gör bort sig! Tänk om han inte kan sitta still! eller Jag trodde att 
mitt barn skulle skrika hela tiden! 
 
En av föräldrarnas roller under programmet är att vara ett tryggt stöd för barnen, säger 
Emma.  Hon menar  att  endast  om barnet  känner  trygghet  har  det  möjlighet  att  tillägna  
sig det som erbjuds under programmet. Det är också viktigt att föräldrarna ser att barnen 
har roligt och att barnen ser att föräldrarna deltar aktivt. Det är viktigt att föräldrarna är 
positiva, menar Carin, eftersom föräldrarnas känslor smittar av sig på barnen. 
 
Föräldrarna är aktiva i programmen. De repeterar vissa meningar och ord som 
informanten läser. De kan också härma boken, sången eller ramsans handling, genom att 
till exempel dansa tillsammans med barnen eller köra bil om boken eller sången handlar 
om det.  De kan även härma ljud från böcker, alltid tillsammans med sina barn. Carin 
säger att det i första hand är föräldrarna som ska samspela med barnen. Det är de som 
ska ha ett möte med sina barn. 
 
Samtliga informanter säger att de i huvudsak når de redan bokfrälsta med sina program. 
De föräldrar som anmäler sig är redan intresserade av böcker och läser själva. För 
många är det ändå något nytt att man kan börja läsa så tidigt, menar Anna. Samtliga 
informanter tycker att föräldrarnas attityd till läsning är avgörande för barnens bok- och 
läsintresse. Anna nämner hur viktig just vuxna förebilder är för barnen. Ser barn att de 
vuxna läser med nöje förstår de att vuxna tycker att läsning är en viktig del av livet. 
Carin, vars program vänder sig till pappor med barn, brukar berätta för papporna hur 
viktiga de är för sina barn. Hon tycker att det är ett framsteg att se pappor så aktiva idag 
och menar att det för fyrtio år sedan hade varit otänkbart att se pappor i grupp sitta med 
sina barn i knäet och sjunga sånger. Hon tror att om flera pappor och män är med och 
förmedlar barnkultur skulle statusen på verksamheten höjas. 

6.2.6 Samspelet 
Informanterna menar att de litterära programmen inte skulle fungera utan det viktiga 
samspelet mellan dem själva, föräldrarna och barnen. Anna säger att det viktigaste i 
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själva läsakten är den stämning och upplevelse som skapas mellan henne, barnen och 
föräldrarna. Hon menar att hon i samspelet med barnen måste vara väldigt lyhörd inför 
och uppmärksam på barnens reaktioner och agerande. För Berit är också samspelet med 
barnen viktigt. Hon måste hela tiden läsa av barnen för att se att de fortfarande tycker att 
hennes läsning är intressant. Ögonkontakten är viktig, men även de attribut hon 
använder har ett slags samspelsfunktion, säger hon. Fanny menar att det gäller att vara 
fokuserad på både barn och föräldrar och att vara närvarande ”här och nu.” Ibland kan 
det vara besvärligt. Hon säger: 
 
Om det kommer för många barn kan det vara svårt med samspelet med barnen. Då hinner jag inte se alla 
(…) Samspelet blir också bättre om jag tycker att det är roligt. Och jag tycker verkligen att det är roligt. 
Jag är jättetrött efteråt, för jag tycker att jag har gett så mycket av mig själv. 
 
För barnen är samspelet med föräldrarna viktigt, menar Anna. Barnen är redan vana att 
samspela med sina föräldrar och under babybokpratet söker de ibland föräldrarnas 
bekräftelse på att allt är bra. Hon berättar att barnen kan titta upp mot föräldrarnas 
ansikten för att få något slags svar. Ibland är barnen oroliga och då kan det vara skönt 
att  de  bara  kan  vända  sig  om  och  konstatera  att  föräldrarna  finns  där  bakom  som  ett  
tryggt stöd. Carin menar att barnen har ett samspel både med henne, med varandra, med 
sina föräldrar och med de andra barnens föräldrar. Hon berättar att när de yngsta 
spädbarnen samspelar med varandra sitter de och tittar på varandra och petar på 
varandra. I början vill de sitta i föräldrarnas knä, men sedan när de blir mer vana, kan de 
krypa iväg och bli intresserade av både de andra barnen och de andra föräldrarna. Det 
ömsesidiga samspelet mellan barn och föräldrar är så viktigt, poängterar Fanny. Hon 
säger  att  när  föräldrar  och  barn  ramsar  tillsammans  och  ett  barn  tittar  upp  på  sin  
mamma: 
 
så blir det som en lite bubbla av lycka (…) barnet gurglar av skratt och glädje och då smittar det av sig på 
den vuxne som också blir så där avslappnad och glad. 

6.2.7 Barnens reaktioner 
Informanternas berättelser om hur barnen reagerar och svarar på de litterära program-
men visar en variation av kroppsliga uttryck, gester, mimspel och känslouttryck.  
 
Doris berättar att barnen sitter som hypnotiserade när hon fingerramsar. De  tittar  på  
Doris och på fingerdockan. De barn som är sex eller sju månader gamla kan för-
väntansfullt backa eller luta sig bakåt när Doris långsamt närmar sig barnen med sitt 
finger. De känner igen ramsan från en tidigare träff och vet att de snart ska bli kittlade. 
Det finns en härlig spänning i både deras kroppar och i luften, menar Doris. Barnen kan 
också reagera på andra sätt. De äldre spädbarnen kring året försöker ibland imitera 
hennes rörelser. De yngre barnen kan skratta och vifta med både händer och fötter. Man 
kan också se i barnens ögon att de är entusiastiska. Egentligen syns det på hela kroppen 
att de är intresserade, menar Doris.  
 
Anna berättar att barnen tycks ha sina favoritböcker. Den bok som Anna börjar och 
slutar sitt program med möter barnen många gånger och den blir gärna en favorit. När 
hon läser den boken reagerar barnen genom att bli extra entusiastiska och koncen-
trerade. De tittar på boken med stora ögon och insuper själva läsningen, säger Anna. 
Anna är mest förvånad över att barnen, bara efter två-tre gånger, är så inbegripna i 
själva läsakten.  
 
Även Carin  betonar  att  barnen  blir  glada  och  nöjda  då  de  känner  igen  sig  och  att  just  
inledningsboken blir en favorit. När Carin tar fram den är barnen ”superkoncentrerade”. 
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Barnen kan också jollra när de är glada, säger Carin. Barnens uppmärksamhet varierar. 
Carin säger: 
 
Det är så kul de gånger de lyckas hålla koncentrationen hela boken igenom, även om det inte är så ofta 
som man får vara med om det (…) men någon gång kan det vara så att de alla är koncentrerade på boken 
från första till sista sidan. 
 
När läsningen fungerar bra berättar Berit att en del barn kan sitta alldeles stilla och 
andas djupt och högt. De är tysta och tittar verkligen i boken, på henne och på för-
äldrarna. Hon säger att de är fokuserade på något sätt. Berit berättar också att barnen 
blir glada när deras kroppar får vara med i själva ramsandet. När kropparna åker rakt 
upp i luften på föräldrarnas armar och till orden i en ramsa, ja, det måste vara väldigt 
spännande för det lilla barnet, menar Berit. 
 
Emma har lagt märke till barnens ögon. Hon säger att det lyser i deras ögon och att det 
ofta  sker  när  de  efter  tre  eller  fyra  gånger  känner  igen  ramsorna.   Liksom  de  övriga  
informanterna  poängterar  Emma  att  det  främst  är  inledningsboken  som  barnen  tycker  
om. När den kommer fram ”ser de jätteglada ut och sitter som små ljus”. Vissa ljud-
härmande ord blir en del barn extra glada för. De kan även ha vissa favoritsidor, som 
föreställer  ett  djur  eller  ett  föremål.  När  barnen  är  nöjda  tittar  de  intensivt  på  bokens  
bilder och följer med i läsakten. De tittar på boken, på Emmas ansikte och på Emmas 
rörelser. Det finns kontakt hela tiden, säger hon. En del av barnen kan också skratta och 
försöker verkligen härma rörelser eller ett ljud, ibland hinner de till och med göra en 
rörelse som att klappa i händerna innan de vuxna utför rörelsen. När barnen har lärt 
känna både Emma, miljön och de andra barnen verkar de mer trygga och blir då också 
mer aktiva, berättar Emma.  
 
Att barnen blir så glada när man sjunger och ramsar tror Fanny beror på att sångerna 
och ramsorna är ett slags direktkommunikation med en älskad vuxen. Barnen tycks 
tänka att:  
 
Jag kommunicerar med min pappa och han lyfter mig högt upp i luften eller han sitter och håller om mig.  
 
Fanny anser att det finns en glädje och en värme i den kommunikationen. Ordglädjen 
kan också vara viktig för barnen, men det är nog inte orden som är viktigast, utan 
känslan av att göra något kul tillsammans med en nära vuxen, menar hon. Fanny säger 
att många föräldrar är positiva till att ramsa och sjunga med sina spädbarn, men de tror 
inte att sagoberättandet fungerar eftersom barnen är så små. Men det fungerar varje 
gång, poängterar hon och föräldrarna blir alltid lika förvånade. De kan säga: 
 
De lyssnade på sagan, såg du? 
 
Fanny tycker att det muntliga sagoberättandet är magiskt. Barnen är ofta fokuserade och 
koncentrerade. De barn som har varit med och hört sagan tidigare kan reagera med 
förväntan och spänning. Det ser Fanny genom att de blir ivriga när hon tar fram ett 
speciellt djur ur sagopåsen. Då är de medvetna om vad som ska hända. 
 
Trots den positiva responsen menar informanterna att de får vara beredda på att allt inte 
fungerar som de har tänkt sig. Anna berättar att när barnen tycker att något är tråkigt 
kan de börja skruva på sig. Carin säger att barnen ofta orkar vara koncentrerade under 
den första kvarten, men sedan blir de trötta. Under den första träffen då alla intryck är 
nya orkar de mindre än under den sista träffen, då de är mer vana. Att barnens ibland 
reagerar negativt under programmets gång kan också bero på något annat än själva 
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bokläsningen, menar Carin.  Barnen kan vara trötta, hungriga eller mitt inne i en livlig 
konversation med barnet bredvid. Hon har också erfarenhet av att de äldre spädbarnen 
är mer splittrade och inte lika uppmärksammade på boken som de yngre är. De har ett 
större rörelsebehov och orkar inte sitta stilla så länge i grupp, menar hon.  
 
Berit säger att det är ansträngande för de små barnen att ta in så många intryck att de 
kan tappa orken och koncentrationen. Emma berättar att vissa barn orkar vara 
koncentrerade länge, andra har kontakt en liten stund, tittar sedan på kompisarna, rör 
vid dem eller kryper iväg för att sedan koncentrera sig på bokläsningen igen. Barnen 
tycks behöva ta en mikropaus ibland, menar Emma. De måste titta eller krypa bort för 
att göra något annat. Sedan finns det barn som inte alls är så intresserade av läsning.  
 
Doris säger att när barnen blir ointresserade kan de titta bort eller börjar intressera sig 
för något annat. Om något av barnen börjar gråta kanske andra också gör det. Den 
ledsna känslan kan lätt smitta av sig på hela gruppen och den kan starta en ”gråtorgie”, 
berättar hon. Fanny säger att en del barn kan bli trötta och somna under programmet. 
Andra barn kan visa ilska eller vara hungriga och gråta. Då är det bra om föräldrarna 
kan gå ifrån ett tag med sitt barn och komma tillbaka lite senare. 

6.3 Spädbarnssyn som grund för programmen 
Jag har under denna rubrik samlat informanternas åsikter om de litterära programmens 
anpassning till de små barnen och barnens förutsättningar att tillgodogöra sig program-
mens koncept. 
 
Anna berättar att det alltid väcker uppmärksamhet i omgivningen, när hon berättar att 
hon läser för så små barn som spädbarn. Hon har ofta mötts av invändningar som: 
 
Inte kan man väl läsa för så små barn. De kan väl inte förstå nåt´! 
 
Även Carin har stött på föräldrar som är skeptiska eller oroliga. De har frågat henne i 
samband med att de lånat böcker: 
 
Kan jag verkligen låna en bok till mitt barn, hon är bara fyra månader gammal, är det skadligt eller? 
 
Anna tycker att babybokprat sker på barnens villkor. Vill barnen inte lyssna, så gör de 
inte det, säger hon. Barnet säger ifrån genom att inte delta och genom att stänga av 
kontakten. Det är barnens behov som styr, menar Anna. Även boktuggarpausen sker på 
barnens villkor. Då får de paus från alla samspelsintryck och självständigt undersöka 
böckerna. Även Berit poängterar att babybokprat bygger på en respekt för spädbarnet. 
Barnen säger ifrån när de inte tycker om något, säger hon. Berit menar att för att 
programmet ska fungera måste hon anpassa sig mycket till barnen. Att programmen 
vänder sig direkt till spädbarnen, trots att de är så små, tycker Emma visar respekt för 
det lilla barnet. Fanny tycker att det är viktigt att som hon säger: 
 
se de små barnen och ha en verksamhet som passar för dem och som de gillar, uppskattar, tar till sig eller 
vad de nu gör (---) Det barnen visar för oss är att de mår bra genom att gurgla, le och skratta. 
 
Anna tror att babybokprat kan ge barnen något och att de kan uppskatta det. Hon säger 
att de små barnen nog förstår på sitt eget sätt och att de tar till sig det de kan ta till sig 
och är mogna för just då. Alltid ger det dem någonting, menar hon, även om vuxna inte 
kan sätta ord på det eller säga att de faktiskt förstår. Hon säger: 
  
Man ser ju att de får ut något av det. De blir ju glada och de fångas in i någon slags koncentration. 
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Anna poängterar att babybokprat kan leda till något annat än ren förståelse. Det kan 
erbjuda barnet en känsla av glädje och det tycker hon borde räcka. Spädbarnets lust till 
och glädje för böcker och läsning tycker hon är något viktigt att bygga vidare på. Berit 
anser att de små barnen förstår med kroppen, men att det kan vara svårt att veta när de 
förstår vad en abstrakt bild i en pekbok föreställer. Därför tycker Berit att det är bra om 
hon kan underlätta och förtydliga förståelsen av bilderna genom att använda attribut. 
Carin säger angående förståelse: 
 
Även om barnet inte förstår någonting, så har man ändå grundlagt en vana. Läsning handlar så mycket om 
vanor. Börjar man läsa för sitt barn tidigt, så blir det något naturligt i deras vardag. 
 
Det viktigaste med programmet är kanske inte barnens förståelse, utan att visa 
föräldrarna att barnen är intresserade av att man läser för dem, menar Doris. Barnen får 
se bokens bilder och höra rösten som läser. Med hjälp av sina sinnen och kroppar tror 
Doris att  barnen lär sig hur man läser en bok och vad en bok är. Barnen förstår också 
rent känslomässigt att föräldrarna tycker att det är viktigt och roligt med böcker och 
läsning eftersom de deltar aktivt i själva programmet. 
 
Det är svårt att veta varför de blir glada, funderar Emma. Hon undrar om det är själva 
igenkänningen eller om det är hennes röst när hon härmar bokens eller ramsans ljud 
som är så roligt. Det enda hon ser är barnens reaktioner: att de blir glada. Emma menar 
att hon kan se att de små barnen känner, tänker och funderar, även om hon inte vet exakt 
på vad. När de gäller sångerna och ramsorna anser Emma att barnen känner en 
språkrytm i sina kroppar, även om de inte förstår orden i ramsorna och inte kan uttala 
dem. Känner de språkrytmen blir det lättare för dem att senare lära sig läsa, menar hon. 
Även Fanny tror att de små barnen förstår på sitt eget sätt när hon sagoberättar för dem. 
På samma sätt som Anna tror hon att barnen tar till sig det de behöver. Det som just de 
tycker är viktigt. Om det är förståelse eller något annat, det vet inte Fanny. Hon vet bara 
att barnen på något sätt är intresserade eftersom de visar med sina kroppar och gester att 
de är engagerade och tycker att det är roligt. Hon säger: 
 
Jag kan se att de har roligt och att de vill vara med och lyssna. Det räcker. De behöver inte ”förstå” mer. 
 
Fannys tycker att spädbarn är väldigt kompetenta och kan och förstår mycket mer än de 
vuxna tror. Oftast ligger de ett steg före oss, menar hon. Men för att de ska kunna ta till 
sig alla nya intryck och utvecklas måste de känna sig trygga. Om de inte är trygga är de 
fullt upptagna med att tänka på att mamma är orolig eller att pappa inte är närvarande 
och då är det mycket svårare att utvecklas och vara komptent. Tryggheten är ett slags 
grundförutsättning för att barnet ska kunna ta till sig nya intryck, menar Fanny. De som 
är kritiska till bibliotekens spädbarnsverksamhet har ofta redan förutfattade meningar, 
utan att ta hänsyn till barnens beteenden, anser Fanny. Hon tycker inte att det är många 
som lyssnar och litar på barnens reaktioner. Helst inte om de är så små som spädbarn. 

6.4 Programmens funktioner för barnen 
I samtalet om vilken roll programmen kan spela för spädbarnen betonar samtliga 
informanter att programmens viktigaste uppgift är att ge de små barnen en lust och 
läsglädje. Anna säger att det är viktigt att tidigt i livet skapa en lust och glädje för 
böcker.  Det  handlar  inte  om att  barnen  ska  lära  sig  läsa  tidigt  eller  att  se  läsning  som 
endast en godnattfunktion, menar hon. Böcker och högläsning har så mycket mer att ge 
barnen och viktigast tycker hon är läsglädjen. Emma säger att barnen blir glada av 
orden, ljuden, rösterna, rörelserna och av bilderna i böckerna hon läser. Även Berit och 
Fanny betonar att man läser, rimmar eller ramsar för att det är roligt för barnet. Carin 
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använder  också  ordet  roligt  och  menar  att  barn  och  föräldrar  får  möjlighet  att  skratta  
tillsammans. Hon säger att ramsorna innehåller många överraskningseffekter. Barnen 
kan sitta i förälderns knä och under rörelseramsan plötsligt trilla ner. Även Doris 
betonar att rim och ramsor ger barnen ett överraskningsmoment och en förväntan när de 
i förväg vet vad som ska hända i en ramsa. Hon menar att det blir en spännande 
upplevelse för stunden. 
 
Högläsning är också en social aktivitet, menar Anna. Den skapar en samvaro mellan 
barn  och  föräldrar.  Berit  poängterar  att  när  barn  och  föräldrar  koncentrerar  sig  på  
samma sak, ger det barnen en nära kontakt med föräldrarna. Carin anser också att 
programmen ska inspirera föräldrarna att fortsätta läsa och rimma hemma. När 
föräldrarna läser för barnen hemma ger de sina barn en avkopplande och lugn stund. 
Läsningen blir som Carin uttrycker det, en ”slow-aktivitet”, till skillnad från många 
andra stressade aktiviteter som föräldrarna deltar i.  
 
Berit berättar att babybokprat och högläsning i allmänhet ger de små barnen nya ord och 
nya sammanhang. Deras ordförråd fylls då på och språket utvecklas. Rim och ramsor 
ger också barnet en språkrytm, menar Berit. Carin säger att rytmen förstärker orden. 
Även Doris poängterar att barnen lär sig språkets rytm och melodi och att det är bra för 
deras språkutveckling. Emma säger att programmen låter barnen möta språket. Barnet 
tränas i hur språk kan låta och får en språkförståelse. Om de får en känsla för hur 
språket låter har de det lättar när de sedan ska börja läsa, menar hon. Men hon tycker att 
det är svårt att veta om spädbarnen förstår kopplingen mellan ord och bild. Om katten 
på bilden plötsligt säger muu, så undrar hon om de små på något sätt skulle reagera 
negativt. Även Fanny tycker att språkutvecklingen är viktig och att rimma, ramsa, 
sjunga och berätta för barnen är språkutveckling, menar hon. Språket är det viktigaste 
redskap vi har för att ta oss fram i världen. Har man språket så har man så mycket 
gratis, poängterar hon. 
 
Informanterna anser också att i spädbarnsprogrammen får barnen också möjlighet att 
koncentrar sig på och lära känna boken. De förstår så småningom vad en bok är; att det 
finns en handling och en början och ett slut. Och att boken har fina bilder.  
 
Programmen kan även ge det lilla barnet en litterär och konstnärlig upplevelse. Doris 
nämner Anna-Clara Tidholms bok, Knacka på som  exempel  på  en  litterär  bok  för  de  
minsta. Hon menar att den i både handling, bild och språkrytm kan vara en stor litterär 
upplevelse för det lilla barnet. Max böckerna av Barbro Lindgren och Eva Eriksson är 
också fantastiska, menar Doris. De är som poesi och de är psykologiska. De kan 
visserligen inte användas under ramsprogrammet, eftersom bilderna är för bleka och för 
små för gruppläsning, berättar Doris. Men i en lässituation hemma med bara ett barn 
och en förälder går det bra att använda de böckerna. Berit betonar också att böcker och 
bokläsning kan ge barnet många olika slags bildspråk. Det är viktigt att barnet inte bara 
möter Disneys bildspråk, menar hon. Småbarnsbokens och vissa pekböcker har 
illustrerats  på  ett  konstnärligt  sätt.  Ja,  bilderboken  kan  nästan  betraktas  som  en  
konstform, menar Berit.  Även Emma tror att bilderna kan ge barnen en fin upplevelse 
och barnen är verkligen intresserade av just bilderna i böcker, menar hon. 
 
Rim och ramsor är i första hand en kroppsupplevelse för barnen, menar informanterna. 
De behöver egentligen inte förstå orden, eftersom ramsandet i första hand är en sinnlig 
upplevelse för stunden. Det är rörelsernas och orden rytmer de känner, menar Carin. 
Emma och Fanny betonar också att rim, ramsor och sånger förmedlar ett muntligt 
kulturarv till det lilla barnet. 
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7 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel analyserar jag empirin med hjälp av både en teorinära analysmetod och 
en empirinära metod. Jag använder även övrig litteratur i min analys. Jag svarar på de 
två forskningsfrågorna och redogör för de slutsatser jag kommer fram till och besvarar 
därmed uppsatsens övergripande problemformulering: Genomsyras bibliotekens 
litterära spädbarnsprogram av ett barnperspektiv? I så fall hur? I slutet av kapitlet 
reflekterar jag över undersökningens arbetsprocess. 
 

7.1 Programmen och spädbarnets behov och litterära 
förutsättningar 
 
Jag börjar med att analysera uppsatsens första frågeställning, nämligen: 
 

 På vilket sätt tar de litterära programmen hänsyn till spädbarns 
utvecklingsmässiga behov och litterära förutsättningar? 

 
I analysen följer jag min teorimodells teman som visar spädbarnets utvecklingsmässiga 
behov. Temana är: Trygghetsbehov, Expansionsbehov, Perceptuellt behov, 
Känslomässigt behov, Språkligt- och kognitivt behov och Lekbehov. Basen i modellen 
är det samspelande spädbarnet och i analysen ser jag programmen som just litterära och 
samspelande möten mellan spädbarn, föräldrar och informanter (teorimodell, se kapitel 
4.4). Förutom teorimodellens teman och begrepp använder jag även övrig litteratur och 
forskningsresultat i analysen nedan.  

7.1.1 Trygghetsbehov 
Samspelet med en nära vuxen tillfredställer spädbarnets behov av trygghet, menar 
Stern. Det handlar om anknytning, om  fysisk  närhet,  om  kramar  och  kel,  om  
ögonkontakt och bekräftelse (2003, s. 159ff.). Även Appleyard anser att högläsning ger 
det lilla barnet en närhet och trygghet till den vuxne och att en anknytning etableras 
(1991, s. 22ff.). 
 
Denna trygghetsskapande faktor går att finna i de litterära spädbarnsprogrammens upp-
byggnad och utförande. Det är i första hand föräldrarna som utgör barnens trygga stöd. 
Föräldrarna deltar aktivt i programmen. När de ramsar och sjunger med barnen får 
barnen sitta i föräldrarnas knän eller bli vaggade under en lugn och kroppsnära sång. Då 
tankar de närhet. Även då barnen sitter själva och lyssnar på informanten som läser och 
fingerramsar, är de tryggt medvetna om att föräldrarna finns där alldeles bakom deras 
ryggar. Att biblioteksmiljön är fri från störande ljud skapar lugn och ro för barnen. Att 
grupperna på babybokprat dessutom är små, består av samma personer som träffas 
regelbundet, gör det lättare för barnen att lära känna den nya biblioteksmiljön och de 
andra deltagarna. Informanterna har då också möjlighet att uppmärksamma varje barn. 
Allt detta ger barnen en möjlighet att bygga upp en trygghet. Om grupperna blir alltför 
stora som i vissa program är det dock svårare att möta barnets behov av trygghet. 
 
Även Kohkoinen anser att babybokprat är en stund av stillhet och närhet. Hon skriver 
att ”det finns något meditativt i att vända sida i en bok”(2007, s. 30). Informanten Carin 
menar också att babybokprat är en ”slow-aktivitet” till skillnad från många andra 
stressande aktiviteter som föräldrarna deltar i och att barnen under programmets gång 
får föräldrarnas uppmärksamhet. Tryggheten är grundbulten för att barnen sedan ska ha 
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möjlighet att, som Stern uttrycker det, använda sin energi för att utforska sig själva och 
sin omgivning (2003, s. 159f.). Informanterna tycks vara medvetna om detta. De säger 
att trygghet är en förutsättning för att barnen aktivt ska kunna ta del av programmen. 
Fanny menar att trygghet är en grundförutsättning för att barnen ska kunna ta in nya 
intryck och Emma betonar att endast om barnen känner trygghet har de möjlighet att 
tillägna sig det som erbjuds under programmet. Emma berättar också att när de yngsta 
spädbarnen efter några gånger lärt känna både henne, biblioteksmiljön och de andra 
barnen verkar de tryggare och blir då mer aktiva. 

7.1.2 Expansionsbehov 
Samspelet ska inte bara skapa en närhet och trygghet för spädbarnet, utan även ge 
barnet möjlighet att upptäcka sin omgivning bortom föräldrarna, menar Stern. Stern 
skriver att spädbarn är socialt aktiva, nyfikna, har ett expansionsbehov och är motoriskt 
handlingskraftiga. De vill vara tillsammans och samspela med andra. Samspelet är i 
huvudsak förverbalt. Det betyder att de använder sina kroppar och känslor och att de 
härmar de vuxna i sitt samspel (2003, s. 128-132).  
 
I de litterära programmen erbjuds spädbarnen ett socialt samspel som utvidgar deras 
erfarenhetsvärld. Bara att komma till biblioteket och träffa nya barn och föräldrar kan 
vara en stor och omtumlande upplevelse för spädbarnen. När de väl är där har de 
möjlighet att aktivt samspela med både informanter, andra barn och föräldrar. 
Informanterna beskriver sitt samspel med barnen på olika sätt; barnen kan ha intensiv 
ögonkontakt med dem, barnen kan följa med i ramsornas rörelser och ”prata” genom att 
le, skratta, jollra och vifta på händer och fötter. De kan härma pekbokens ljudhärmande 
läten eller olika kroppsrörelser. Barnen samspelar även med varandra både under 
programmens gång och under boktuggarpausen. De får även sitt motoriska behov 
tillfredställt genom alla rörelseramsor och sånger de deltar i tillsammans med sina 
föräldrar. 
 
När spädbarn upplever att de har ett medvetande; en inre värld av känslor och avsikter 
och förstår att andra också har det förändras samspelet, menar Stern. Det blir inter-
subjektivt. Barnet kan då medvetet dela fokus och känslor med en annan person och 
följa en persons uppmärksamhet och pekande gest (2003, s. 184-186). Även Appleyard 
menar att läsningens mest intensiva relation tycks ha ett intersubjektivt värde för barnet 
(1991, s. 49).  
 
Denna intersubjektivitet stimuleras i de litterära programmen. Främst de äldre 
spädbarnen från sex månader kan genom ett intersubjektivt samspel dela fokus och 
uppmärksamhet med informanterna under själva rimstunden eller läsakten. Det Doris 
berättar kan illustrera just detta. När Doris ramsar är både barnen och Doris fokuserade 
på Doris fingerdocka. Barnen vet att de snart ska bli kittlade. Deras kroppar samspelar 
med Doris kropp och avsikter. I förväntansfull spänning backar de och lutar sig bakåt 
när Doris finger närmar sig. De lyssnar på orden, tittar på Doris ansikte och på hennes 
finger.  De  vet  vad  som  väntar.  Doris  säger  att  hon  kan  se  i  deras  ögon  att  de  är  
entusiastiska och att hela kroppen är förväntansfull.  
 
De andra informanterna vittnar också om ett intersubjektivt samspel. Det kan handla om 
ömsesidig ögonkontakt och ett barn kan besvara ett roligt ord med ett skratt. I läsakten 
kan barnen följa med när informanten pekar på bilder i boken. De kan följa med i själva 
läsakten, genom att titta intensivt på bokens bild och sedan på informanten och på 
boken igen. Emma menar att när barnen är nöjda och intresserade finns det en oavbruten 
kontakt mellan henne och barnen. 



47 

 
Men det händer också att den intersubjektiva kommunikationen bryts. De äldre barnen 
har ett starkt rörelsebehov och ibland svårt att sitta stilla och lyssna på en bok berättar 
informanterna. De yngre barnen kan också tappa koncentrationen, titta bort, krypa iväg, 
börja  diskutera  med ett  annat  barn,  bli  trötta,  hungriga,  somna,  gråta  eller  som Emma 
uttrycker det, ”ta en mikropaus”. En utmaning för programmens läsaktiviteter tycks vara 
dessa spädbarnens korta koncentrationsstunder och deras motoriska behov. 
Det avbrutna intersubjektiva samspelet visar att barnen är, som Stern menar, medvetna 
om sig själva och att de har egna avsikter och en egen självständig vilja. Det visar även 
att barn kan bli trötta av all stimulans. Informanten Berit menar att det är ansträngande 
för små barn att ta in nya intryck och att de därför lätt tappar ork och koncentration. 
Emma berättar att det kan skilja sig från barn till barn hur mycket de orkar ta in av 
läsakten. En del barn är väldigt intresserade och andra inte alls intresserade. Även 
Brodén poängterar detta när hon säger att spädbarn har olika stimulitrösklar, en del barn 
har låga stimulitrösklar och har svårt att ta in för många sinnesintryck, andra barn med 
höga  stimulitrösklar  behöver  mer  stimulans  för  att  utvecklas  på  ett  bra  sätt  (1999,  s.  
134-138). Det avbrutna intersubjektiva samspelet kan även tolkas som spädbarnens 
kompetens att själva reglera stimulusnivån. Stern nämner att spädbarn själva kan reglera 
graden av stimulering. De kan minska stimuleringen genom att avbryta ögonkontakten 
eller kräva mer stimulering genom att utföra ett livligt mimspel (2003, s. 128-132). 

7.1.3 Perceptuellt behov 
Majoriteten av de spädbarn som deltar i de litterära biblioteksprogrammen är under ett 
år och upplever litteraturen med hjälp av sina sinnen. Stern använder begreppet amodal 
perception och menar med det att spädbarn har behov av att använda sina sinnen för att 
lära känna sig själva och sin omgivning (2003, s. 102-106). Ellneby skriver att spädbarn 
har en väl utvecklad auditiv och visuell kompetens. Deras hörsel fungerar bra redan 
under fostertiden och vid fyra månaders ålder är synen i stort sett lika bra som den 
vuxnes syn. Då kan barnen även följa ett rörligt föremål med blicken och två månader 
senare har de även förmågan att flytta blicken mellan olika föremål (2007, s. 100-113).  
 
I spädbarnsprogrammen har barnen möjlighet att använda dessa perceptionsförmågor. 
De lyssnar på pekboksläsning, bilderboksläsning, på ramsor, sånger och muntligt 
berättande. De tittar på bokens bilder, på attributen och på informanternas och föräld-
rarnas gester vid högläsning, berättande och vid rim och ramsandet. De känner och 
smakar, biter och tuggar på böckerna under boktuggarpausen och använder även 
känselsinnet i de kroppsnära ramsorna tillsammans med föräldrarna. Med andra ord 
använder de både hörsel, syn, känsel och smak i de litterära programmen. Det enda 
sinne de inte använder medvetet är luktsinnet.  
 
Enligt Stern använder barnen sinnena när de konfronteras med och vill förstå en ny 
händelse. Barnen tar in det som sker genom att överföra information från ett sinne till 
ett annat och samordnar sedan sina sinnesupplevelser till en enhet. På så sätt uppfattar 
spädbarnen världen som en helhet och inte fragmentarisk, menar Stern (2003, s. 102-
106). Spädbarnen upplever med andra ord mening, då de samordnar sina sinneintryck 
till en helhetlig upplevelse. Det skulle kunna betyda att bibliotekens babybokprat består 
av många händelser som barnet tar in genom sina sinnen. Det kan handla om ord, men 
också rytmen i orden, delar av ord och röster som låter som musik Det kan handla om 
en spännande form i en bild, fingrar som rör sig i takt med en livfull ramsa och om 
mamma eller pappas kroppsvärme och skratt. Allt detta samordnar barnet till en helhet 
och som jag ser det till barnets egen förståelse av läs- och ramsakten. Med avstamp i 
Sterns teori, tolkar jag det som att barnet har en perceptuell kompetens som det 
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använder och skapar mening med. Helander skriver på ett liknande sätt att spädbarnet 
upplever kultur genom att välja ut de ord, fraser, föremål eller rörelser som det tycker är 
spännande och roliga. Barnet utgår från sina erfarenheter och förnimmelser och skapar 
nya, egna sammanhang och därmed något meningsfullt i sin upplevelse (2008, s. 7-10).  

7.1.4 Känslomässigt behov 
I spädbarnets liv är känslorna viktiga och styr barnets upplevelser. Spädbarn lever 
intensivt i känslornas värld och de uttrycker sina känslor genom ljud, ansiktsmimik och 
kroppsgester. Sterns begrepp vitalitetsaffekt är viktigt i sammanhanget. Med begreppet 
menar han den känslomässiga stämning eller känsloton som påverkar samspelet och 
därmed barnets upplevelse av sig själv och omgivningen. Spädbarnet upplever om-
världen på ett direkt sätt och reagerar lätt efter de vitalitetseffekter som uttrycks, menar 
Stern (2003, s. 109-112). 
 
Hur spädbarnen kommer att uppleva programmen styrs med andra ord av 
vitalitetsaffekten. Det är i första hand föräldrarnas samspel med och påverkan på barnen 
rent känslomässigt som är allra viktigast. Det tycks informanterna vara medvetna om då 
de betonar föräldrarnas viktiga roll i programmen. Informanterna arbetar medvetet med 
att få föräldrarna att trivas. De ger föräldrarna information, ser till att de är delaktiga och 
aktiva i programmen, småpratar med dem och vill få dem att slappna av och sudda bort 
det prestationskrav som många föräldrar tycks ha. Informanterna menar att om 
föräldrarna trivs så trivs barnen också, eftersom föräldrarnas känslor smittar av sig på 
barnen. Informanterna anser också att föräldrarnas attityd till läsning, rim och ramsor är 
viktig. Barnen påverkas nämligen av och speglar sig i de positiva eller negativa känslor 
för litteratur som föräldrarna ger uttryck för.  
 
Stern nämner även begreppet affektiv intoning. Med det menar han att den vuxne 
känner in och delar barnets känslor, fokus och avsikter. Själva intoningen sker när den 
vuxne uppfattar barnets inre känslor och svarar barnet med kropp, gester eller känslor 
(2003, s. 199f.). Denna känslomässiga samexistens har möjlighet att uppstå i spädbarns-
programmen. Fanny talar om det viktiga samspelet mellan barn och föräldrar och 
beskriver det som en ”liten bubbla av lycka” då barnet tittar upp på sin mamma när de 
ramsar ihop. Barnet gurglar och skrattar och mamman svarar barnet med ett glatt 
ansikte. Fanny kallar denna affektiva intoning för en direktkommunikation. Den ger 
barn och förälder en ömsesidig och känslomässig glädje och barnet får sina känslor 
bekräftade. 
 
Även informanterna som leder programmen skapar en vitalitetsaffekt. Anna säger att 
det viktigaste i själva läsakten är just stämningen som skapas mellan henne, barnen och 
föräldrarna. Det som skapar och uppehåller en positiv stämning kan vara informanternas 
intresse och engagemang och hur de lyckas föra över detta intresse till barnen och 
föräldrarna. Ett sätt är att läsa eller ramsa på ett medvetet sätt. Informanterna berättar att 
de tycker det är viktigt hur de läser för att skapa stämning och fånga in barnens intresse. 
Men samtidigt vill de avdramatisera själva läs- och ramsakten för att inte avskräcka 
föräldrarna, utan få dem att våga läsa även hemma med sitt barn. Här är jag av en annan 
åsikt. Jag anser att bibliotekarien inte ska avdramatisera det hela, utan betona att det ur 
barnets synvinkel är oerhört viktigt hur den vuxne agerar vid högläsningen. Även om 
barnet älskar sin förälders röst, är det mångas bokintressen som dött ut på grund av 
halvengagerade föräldrar med monoton röst. Därför bör informanterna inspirera 
föräldrarna att våga överdriva sin läsning, dramatisera, gärna använda barnriktat tal och 
leka med ord och gester. Att upplysa och visa föräldrarna hur det kan gå till behöver 
inte innebära något tungt eller pliktfyllt, utan kan ske i en lekfull form. Även Fox menar 
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att det är viktigt hur man läser för att skapa en positiv stämning. Hon betonar 
uttrycksfullhet, variation, betoning av viktiga ord och mimik som viktiga ingredienser. 
Hon menar också att det gäller att se lässtunden som en låt-oss-ha-kul-stund  (2003, s. 
40-52). Även Stamm påpekar att läsning för spädbarn bör handla om entusiasm och 
dramatik och om att variera tonfall och tempo. Läsakten ska vara rolig, skriver hon 
(2007, s. 245ff.).  
 
Att informanterna i första hand betonar vikten av läslust, före lärande och sin roll som 
inspiratör, snarare än som lärare, innebär en prioritering av programmens atmosfär och 
av att skapa en positiv känsla för böcker, ramsor och berättande. Den stämning eller 
vitalitetsaffekt som informanterna vill frammana beskriver de med ord som kul, roligt, 
förväntan, spänning, lust, glädje och magi.  
 
Stern skriver att spädbarn mycket tidigt har en förmåga att uttrycka en rik variation av 
kategoriaffekter, det vill säga känslor som intresse, glädje, ilska, ledsenhet, förvåning, 
oro,  lust  och  olust  och  att  de  har  ett  behov  av  att  få  uttrycka  dessa  känslor  för  att  
definiera sitt själv (Stern, s. 112ff.). I de litterära programmen svarar barnen rent känslo-
mässigt på det som sker. Informanterna berättar att barnen visar sitt intresse, sin glädje 
och förväntan genom koncentration, imitation, skratt, gurgel, genom att röra intensivt på 
kroppen, jollra, sitta stilla och andas djupt och högt, vara fokuserade, ha lysande ögon, 
sitta som ljus och bli ivriga. De kan även visa sitt missnöje eller ointresse genom att bli 
trötta, skruva på sig, vara okoncentrerade, gråta eller somna. Informanterna är obser-
vanta på barnens känslor och ändrar i och varierar programmen utifrån barnens respons 
och känslomässiga beteende. Om barnen är pigga och glada kan informanterna läsa mer 
än vad de tänkt och på så sätt öka stimuleringen, om barnen är ointresserade och 
okoncentrerade kan de läsa mindre eller avbryta läsningen. De kan även upprepa ord 
eller ramsor om något barn visar ett särskilt intresse, välja bok eller ramsa utifrån 
barnens känslotillstånd och tidigarelägga pausen om barnen är trötta.  
 
Böcker kan även innehållsmässigt gestalta känslor och forskning har visat att också små 
barn kan identifiera sig med böcker som gestaltar känslor. Schickedanz undersökning 
visar till exempel att barn mellan ett och två år klarar av att visa empati för en person i 
en bok som är ledsen genom att låtsasgråta (Schickedanz, s. 25f.). Forskningslabbet i 
Uppsala har även kommit fram till att ett ettårigt barn via sin hjärnas spegelneuroner, 
har en förmåga att leva sig in i andras handlingar. Barnet kan förstå och förutsäga det 
andra gör utifrån sig själv. Spegelneuronerna är grunden för barnets sociala förståelse 
och empati (Spross 2006). I de litterära programmen förekommer dock få böcker som 
gestaltar ett litet barns känslor, undantag är Anna-Clara Tidholms bok Apan fin. Många 
av de böcker som gestaltar känslor som Maxböckerna och Bäbisböckerna har för små 
och otydliga bilder för gruppläsning, menar informanterna.  

7.1.5 Språkligt- och kognitivt behov 
Spädbarnen som deltar i de litterära programmen är i huvudsak icke-verbala och har 
som jag tidigare visat ett behov av att kommunicera med icke-verbala uttrycksmedel. 
Spädbarnen har också andra förspråkliga kompetenser. Redan vid sex månaders ålder 
känner de igen och behärskar de bokstavsljud, som kallas fonem. Stamm skriver att 
barnen är uppmärksamma på dessa små ljud i orden istället för på ordens betydelse. De 
hör början, mitten och slutet av ett ords ljud. Hjärnans förmåga att höra dessa språkljud 
och skilja dem åt utvecklas starkt under de första åren och denna fonemiska 
medvetenhet är viktig för en god läsutveckling. Stamm betonar att tidig högläsning, rim 
och rytmiska ramsor stimulerar den fonemiska medvetenheten och är även före-
byggande för dyslexi (2007, s. 240f.). Även Fox skriver om barnets fonemiska kompe-
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tens och menar att barn vid ett års ålder redan lärt sig alla ljud som talspråket består av 
(2003, s. 20).  
 
Barnens fonemiska medvetenhet stimuleras i de litterära programmen. I de moderna 
och traditionella ramsor som informanterna använder går det att finna en struktur av 
närliggande bokstavsljud (fonem). I rörelseramsan Stora klockan som används i flera 
program, får barnen till exempel möjlighet att urskilja bokstavsljud i ord som nästan 
låter lika (i och o i ding-dong och i och a i tick-tack) eller ett utdraget fonem (r): 
 
Stora klockan säger ding-dong, ding-dong, ding-dong.  
Lilla klockan säger tick-tack, tick-tack, tick-tack.  
Väckarklockan säger Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.  
 
Jag anser också att de av spädbarnen så uppskattade ljudhärmande pekböckerna stimu-
lerar barnens uppmärksamhet på fonem. Ett exempel är boken Muu, säger kon av Dick 
Bruna, en bok som används flitigt i alla programmen. Informanterna och föräldrarna 
uttalar bokens ljudhärmande ord och barnen har möjlighet att uppmärksamma fonemen 
i, u, z och b, eftersom de betonas och är utdragna i tid. Ljuden får inte bara barnen att 
skratta, utan är också anpassade efter deras fonemiska kompetens: 
 
Piiip, säger musen 
Muuu, säger kon 
Bzzzz, säger biet 
Blubb, säger fisken 
(Udrag ur Muuu, säger kon av Dick Bruna)  
 
Spädbarn har också en förmåga att avläsa och tolka en rösts klang, volym, höjd, rytm 
och hastighet. Även talets känslomässiga betydelse kan barnen tolka. De kan även 
själva använda denna förmåga för att förmedla ett budskap utan ord. Söderbergh kallar 
denna röst- eller talkompetens för en paralingvistisk behärskning (1988, s.146). I 
ramsorna och högläsningen kan informanternas röster ses som paralingvistiska verktyg. 
Informanterna kan variera mellan att läsa eller ramsa med hög och låg röst, betona ett 
ord eller en bokstav, läsa med ljus och mörk röst och med en rytmisk röst i olika tempo. 
Barnen hör, känner igen och urskiljer dessa språkmelodier och rytmer och förstår ordens 
känslobetydelse. De flesta av informanterna berättar att de använder sin röst på det 
sättet och kan därmed vara en god modell för föräldrarna och visa dem hur de kan läsa 
eller ramsa för sina barn. 
 
Gester är ett av spädbarnens språk. Jag har tidigare i analysen visat på gesternas sociala 
och känslomässiga betydelse för barnen. Gester har även en verbal förståelseroll för det 
lilla barnet. Goldin-Meadows forskningsgrupp visar att vuxna som pratar, pekar och 
gestikulerar mycket med barn får gestikulerande barn. Gesterna bidrar i sin tur till att 
barnen blir bättre på att kommunicera och får ett större ordförråd (Nilsson 2009, s. 10). 
Även Klingfors avhandling visar att spädbarns ordinlärning sker bäst i vuxnas närhet 
och då vuxna använder barnriktat tal och gester (Larsson 2008). Även Stern nämner 
kroppsspråk och barnriktat tal som viktiga samspelsverktyg för att få spädbarns 
uppmärksamhet (Stern, s 128ff.). 
 
De gester som förekommer i programmen kan ses i detta språksyfte. I sångerna och 
ramsorna använder samtliga informanter gester i form av hand- och kroppsrörelser som 
förklarar och förstärker ramsans eller sångernas ord. Vissa informanten använder även 
gester vid högläsning. Tillsammans med barn och föräldrar illustrerar de bokens 
händelser med hjälp av kroppens rörelser. Berit kan till exempel vinka på olika sätt eller 
knacka på bokens dörrar om detta förekommer i bokens handling. Anna låter bokens 
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bild på ett flygande bi, flyga i luften under själva högläsningen. Barnen får på så sätt se 
bilder, höra ord och ljud och se gester, vilket tillsammans förtydligar bokens händelser 
och underlättar ordinlärningen. Denna metod kan även sägas vara anpassad till barnets 
eget intresse. Schickedantz har nämligen visat att barn mellan ett och tre år gärna 
demonstrerar en händelse i boken genom att själva aktivt agera (Schickedanz, s. 25f.). 
Andra gester som förekommer i programmen är pekning. Några av informanterna 
pekläser och vissa barn härmar den pekande gesten. Vissa barn försöker även härma 
bokens eller ramsans ljudhärmande rörelser. 
 
Appleyard skriver att när ett litet barn blir förtjust i ett ord vill det gärna repetera det om 
och om igen (1991, s. 23f.). Även Klingfors betonar upprepningens stora betydelse för 
spädbarns ordinlärning. Genom att den vuxne upprepar ord och visar barnet samma 
objekt upprepade gånger, kan barnet lättare kombinera hörsel och synintryck och passa 
ihop rätt ord eller ljud med rätt objekt (Larsson 2008). Även Cohen Diamant, Ellen 
Riordan och Regina Wade betonar upprepningens betydelse för barnens intresse och 
inlärning (2004, s. 13-15). Detta spädbarnsbehov av upprepning får sitt utlopp i de 
litterära programmen. Pekböckernas texter och ramsornas ord repeteras. Upprepning är 
även ett återkommande drag i själva programmens utförande.  Ord och läten i böcker 
upprepas och även ramsorna repeteras flera gånger. Programmen inleds och avslutas 
dessutom med samma bok eller ramsa, vilket innebär att barnen får höra orden i dessa 
böcker och ramsor ett flertal gånger. Det gynnar inte bara ordinlärningen, utan även 
igenkänningen.  
 
Att det lilla barnet känner igen sin omgivning skapar glädje och trygghet. Forskare och 
författare har visat att igenkänning även stimulerar barnets förståelse. Hallberg skriver 
att småbarnlitteraturens kännemärke är att anpassa sig till det lilla barnets verklighet och 
erfarenhet. Litteraturen bygger därför på igenkänning och skildrar barnens 
vardagsbestyr och lek på ett konkret och direkt sätt i enkla ord och korta meningar 
(1996, s. 83ff.). Eriksson förklarar att förenklade och objektiva pekbilder som föreställer 
föremål och händelser som spädbarn har erfarenhet av, hjälper barnen att förstå 
omvärlden. Men Eriksson betonar också att detta inte utesluter att barn även bör möta 
pekboksbilder som föreställer sådant som inte finns i deras vardag. Sådana bilder tränar 
nämligen ett kontextobundet språk och ett abstrakt tänkande (Dominkovic´, Eriksson & 
Fellenius 2006, s. 40f.). Kohikonens bokval följer detta senare mönster. Det bygger inte 
enbart på igenkänning. Hon vill även att barnen ska få möta svårare, ovanliga, roliga 
och kontextobundna bilder och ord (2007, s. 15f.). Även Stern poängterar att 
igenkänning visserligen är viktigt, men att vanan även kan vara uttråkande för spädbarn. 
Spädbarn behöver nämligen både igenkänningens rutin och något nytt för att behålla sitt 
intresse och för att utvecklas (2003, s. 128f.). von Hofsten resonerar på ett liknande sätt 
när han i sin forskning kommit fram till att vanan minskar spädbarnets intresse. När 
något nytt dyker upp i barnets omgivning blir barnet intresserat, men tappar snabbt 
intresset då det nya blir till en vana (1999, s. 73f.). Informanterna tycks i programmen 
försöka reglera dessa båda behov av igenkänning och nyhet. De börjar och slutar med 
samma bok eller ramsa (igenkänning och trygghet) och samtidigt introducerar de någon 
eller några nya böcker eller ramsor varje gång (nyfikenhet och expansion). När det 
gäller val av böcker väljer de dock främst utifrån igenkänningskriteriet. 
 
Spädbarn har ett medvetande och något jag skulle vilja benämna som ett tidigt 
tänkande. Appleyard menar till exempel att barn tidigt kan relatera ett ord eller en 
händelse i en bok till verkligheten (1991, s. 23f.). Men att veta vid vilken ålder barn 
verkligen förstår att bokens bild och ord är symboler för verkliga föremål eller före-
teelser kan dock vara svårt (symboliskt tänkande). Stamm menar att barn klarar av detta 
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när de är mellan ett och tre år (2007, s. 248). Schickedanz skriver att barn redan i 
ettårsåldern börjar förstå innehållet i en bild eller berättelse genom att relatera händelsen 
eller föremålet till sin egen verklighet. Barnet kan till exempel hämta en verklig nalle 
om boken handlar om eller föreställer en nalle (1986, s. 25f.). Ett sätt att underlätta det 
symboliska tänkandet kan vara att använda attribut. I de litterära programmen använder 
de flesta informanter attribut för att underlätta förståelsen mellan bok och verklighet. 
Berit använder till exempel mjukisdjur som utför de handlingar som förekommer i 
boken, Anna använder en nalle för att visa ramsornas och sångernas rörelser och Fanny 
illustrerar den muntliga sagan med hjälp av föremål.  
 
Appleyard menar även att det lilla barnet har ett fragmentariskt tänkande.  Det är mer 
intresserat av en berättelses yta eller av en bilds detalj, än av ämnet eller en berättande 
händelse (1991, s. 41-46). Informanten Carin resonerar på ett liknande sätt. Hon väljer 
nämligen böcker där varje uppslag är en avslutad handling. Hon anser att spädbarn är 
för små för att kunna följa en längre berättelse som sträcker sig över flera sidor. De 
förstår ännu inte orsak och verkan. De flesta av informanterna resonerar på ett snarlikt 
sätt, men det förekommer även försök att ibland välja böcker med en enkel vardaglig 
och pedagogisk handling. Detta ser jag inte som en bristande anpassning till barnen. 
Barnen kan nämligen på sitt sätt ta till sig hela handlingen eller den sida, den detalj, de 
ord, de föremål eller uttryck som de finner intressant för stunden – allt beroende på 
förutsättningar och intresse. Spädbarn har som Schickedantz poängterar kommit olika 
långt i sin utveckling (1986, s. 27).  
 
Stern skriver att spädbarn har en minneskapacitet.  De  har  både  ett  motorisk,  ett  
perceptuellt och ett affektminne (2003, s. 149). Alla dessa minnen ger sig till känna 
under programmen. Informanterna berättar till exempel att barnen känner igen en 
ramsas rörelser, ler igenkännande åt en bokbild och skrattar åt en ljudhärmande röst 
som återkommer. Äldre spädbarn har också förutsättningar att förutsäga en händelse, 
vilket är en annan tidig kognitiv kompetens (Spädbarnslabbet 2008). Barnens förväntan 
och iver då informanten Fanny är på väg att ta upp ett djur ur sagopåsen och barnens 
spända kroppar då Doris närmar sig med sitt ramsande finger, är exempel på att barnen 
under programmens gång kan förutsäga en händelse utifrån tidigare minnen.  
 
Spädbarn har dessutom en förmåga till fördröjd härmning. De kan minnas en händelse 
och sedan härma denna händelse långt senare. Nyare forskning har här sprungit om 
Sterns tankar och menar att redan barn som är sex månader har denna förmåga 
(Heimann 1999, s. 116-117). Vid sex månader kan barnet enligt Heimann minnas en 
händelse och sedan härma denna händelse mer än ett dygn senare. När barnet är nio 
månader kan det minnas en händelse i tre-fyra veckor efteråt (2007, s. 13-15). Det 
skulle kunna betyda att barnet då har möjlighet att komma ihåg vissa specifika och 
medvetna händelser från de litterära programmen om det inte gått mer än tre-fyra 
veckor mellan träffarna. De äldre barnen som under programmen försöker härma 
böckernas ljudhärmande ord kan tänkas använda denna förmåga till fördröjd härmning.  

7.1.6 Lekbehov 
I det lilla barnets värld är leken viktig. Enligt Appleyard kliver det lilla barnet in i den 
litterära världen som en lekande person. Högläsning är för barnet en form av lek (1991, 
s. 41ff.). Även Stamm ser rim och ramsor som en lek med ord och anser att den vuxne 
även bör lekläsa böcker för spädbarnen; variera röst och lästempo, dramatisera och 
använda attribut eller kroppen för att förtydliga bokens föremål och händelser (2007, s. 
242-255). Rhedin ser pekboken som en leksak och pekboksläsningen som en inter-
subjektiv samspelslek och ett slags kategoriserings-, namngivnings- och 
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ljudläggningslek (Rhedin, s. 53ff.). Ett typsikt drag i dagens pekböcker är just lekde-
taljer som popup-flikar, luckor, ljudinslag och andra interaktiva detaljer (Sörenson 
2007, s. 32-35). Dessa böcker blir ett slags pedagogiska leksaker för barnen.  
 
Informanterna vill dock se de pekböcker och småbarnsböcker de använder i 
programmen som just böcker och inte som leksaker. Förutom att två av informanterna 
använder interaktiva böcker, förekommer det varken tygböcker, plastböcker, luckböcker 
eller  så  kallade  känselböcker  i  programmen.  Carin  och  Doris  är  dessutom  kritiska  till  
många av dagens kartongböcker, vilka de anser är olämpliga för de små barnen att 
hantera. De menar att böckerna är för klumpiga för barnen, som har svårt att både hålla i 
och bläddra i böckerna. De tror också att barnen betraktar sådana böcker mer som 
leksaker än som böcker. 
 
Det går trots allt att tolka bibliotekens läsakt och rim och ramsande som en form av lek 
med ord, röst, mimik och kroppsrörelser och själva läsakten som ett slags härmnings- 
eller turtagningslek. Programmen kan också ses som ett slags dramalek, med rekvisita i 
form av röster och dockor, mjukisdjur och andra attribut som förstärker bokens eller 
ramsans ord och handling. Även de yngsta barnen är i detta avseende en lekande person 
i de litterära programmen. Förmåga till symbolisk lek har dock bara de äldsta barnen, de 
över ett år. De äldre barnen får till exempel i Carins pappa- och barnprogram möjlighet 
att ”fantasileka” i sångernas rörelselekar genom att till exempel köra en bil. Genom att 
betona leken i de litterära programmen anser jag att barnperspektivet framhävs. Stöd för 
den åsikten får jag i Steinkjers ord om att det lilla barnet ”har en lekande inställning och 
ett lekande förhållningssätt i mötet med kulturen” (Steinkjer 2006, s. 208). 

7.2 Programmens funktioner för spädbarnet 
 
I detta kapitel analyserar jag uppsatsens andra frågeställning: 
 

 Vilka funktioner kan programmen ha för spädbarn? 
 
Den första frågan analyserades genom en teorinära metod (kapitel 7.1). Denna andra 
fråga undersöker jag däremot utifrån en empirinära metod. Jag utgår nämligen från 
empirin i analysen. I informanternas svar har jag funnit fem olika funktioner som de 
litterära programmen kan ha för spädbarn. Dessa funktioner utgör även analysens 
teman. Temana är: En social- och identitetskapande funktion, En språkutvecklande 
funktion, En litterär- och estetisk upplevelsefunktion, En förlitterär funktion och En 
statushöjande funktion. Nedan analyserar jag mer utförligt de fem analystemana. Jag 
använder även tankegångarna i min teorimodell och övrig litteratur i analysen.  
 
Rekommendationerna På barns och ungdomars villkor (2003) har fått en framträdande 
plats i analysen, eftersom dessa rekommendationer vill frammana ett tydligare 
barnperspektiv i biblioteksverksamheten (se kapitel 2.3.1) och mitt syfte är att granska 
programmen ur ett barnperspektiv. 

7.2.1 En social- och identitetskapande funktion 
Informanterna menar att programmen är en social aktivitet. Anna säger till exempel att 
programmen skapar en social samvaro mellan barn och föräldrar. Genom att delta i 
bibliotekens litterära program får spädbarnen även möta andra barn, föräldrar och 
bibliotekspersonal. Barnen har möjlighet att vara sociala och att kommunicera på sitt 
eget sätt, det vill säga med gester, kroppsspråk, ansiktsmimik, ljud, joller, känslor och 
genom härmning. Även de vuxna använder ”barnens språk” såsom gester, mimik, 
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kroppsspråk och känslor. Det skapar en ömsesidig förståelse vilket gynnar det sociala 
samspelet.  Basen  i  min  teorimodell  är  också  det  samspelande  spädbarnet.  Detta  
förstärker ytterligare synen på programmen som just en social funktion för spädbarnet. 
 
Programmen kan även ha en identitetskapande funktion för spädbarnet. Enligt Stern 
bygger barnet upp sitt självmedvetande, sin identitet under det första året. Det betyder 
att  det  blir  allt  mer  medvetet  om  att  det  är  en  egen  person,  skild  från  andra  (2003,  s.  
91ff.). Programmens litterära aktiviteter anser jag gynnar denna identitetsutveckling 
genom att informanterna bekräftar barnens egna känslor och behov. De är som jag 
tidigare visat lyhörda för barnens känslomässiga reaktioner och anpassar programmen 
och sitt agerande efter detta (se kap 7.1.4). Barnen har även möjlighet att avbryta 
kontakten om de tappar intresset eller koncentrationen och de tillåts vara nyfikna och 
självständiga när de undersöker böckerna i boktuggarpausen. Allt detta gynnar upp-
byggnaden av den egna identiteten.  
 
Stern menar också att ett intersubjektivt samspel och en affektiv intoning genererar en 
känslomässig förståelse mellan barn och vuxna som också är självbekräftande för 
barnen. Barnen upplever sina avsikter och känslor som verkliga och viktiga. 
Programmens möjlighet till intersubjektivt samspel och affektiv intoning tillfredställer 
inte bara barnens expansionsbehov och känslomässiga behov, vilket jag tidigare visat, 
utan har även en identitetsskapande funktion. Annat som stimulerar självbekräftelsen är 
att barnens namn nämns i vissa av programmen, att barnen upplever igenkänning och att 
de via kroppsramsor/sånger görs medvetna om sina egna kroppar. Med detta menar jag 
inte att alla spädbarn som deltar i de litterära programmen automatiskt upplever denna 
självbekräftelse, utan att programmens uppbyggnad och informanternas agerande 
stimulerar samspelet mellan barn och vuxna, vilket gör det möjligt för barnen att 
uppleva denna känsla av ett eget själv. Programmens stimulans av minnesförmågan är 
också viktig för barnens identitet. Stern menar nämligen att spädbarnets minneskapaci-
tet och förmåga att agera utifrån sina minnesbilder gör att barnet upplever kontinuitet i 
sitt jag. Det upplever helt enkelt att den egna personen fortsätter att existera (2003, s. 
149-152).  
 
Jag anser att det främst är informanternas och föräldrarnas samspel med barnen i läs- 
sång och rimakten som skapar den sociala och identitetsskapande funktionen för barnen. 
I samspelet möter det lilla barnet andra och får sin egen identitet bekräftad. Därför vill 
jag även kalla denna funktion för spädbarnets möte med andra och sig själv. Denna 
funktion får också stöd i rekommendationerna På barns och ungdomars villkor, som 
menar att barnbiblioteket ska bidra med att stärka barns personlighetsutveckling. 

7.2.2 En språkutvecklande funktion 
De litterära programmen kan också ha en språkutvecklande funktion för spädbarnen. 
Denna funktion kallar jag även spädbarnets möte med språket. Informanten Berit menar 
att babybokprat och högläsning ger barnen nya ord och att deras ordförråd ökar. När 
spädbarnen möter språket i de litterära programmen handlar det i första hand om en 
kroppslig och sinnlig språkförståelse, det vill säga barnen tillägnar sig språkets rytm, 
melodi och olika ljud. Även informanterna betonar detta att barnen hör och känner 
språkets rytm och melodi i sina kroppar och att det är bra för deras språkutveckling. 
 
Jag har tidigare visat att de litterära programmen anpassar sig till spädbarnens språkliga 
och kognitiva behov genom att stimulera spädbarnens fonemiska medvetenhet, 
paralingvistiska kompetens, minneskapacitet, symboliska tänkande och igenkänning och 
genom att informanterna använder gester och attribut, repeterar ord och introducerar 
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litterära ord (se kap. 7.1.5). Allt detta gynnar barnens kommunikationsvilja, 
ordförståelse, utvecklar barnens språk och är inledningen på en senare god läsut-
veckling. Jag har även nämnt hur viktigt det är att skapa en positiv stämning runt 
böcker, läsning, rim- och ramsande för att fånga barnens intresse. Detta intresse är 
också betydelsefullt för att barnet ska lära sig ord och begrepp. Utan lust fungerar ingen 
språkinlärning tillfredställande.  
 
Även den språkutvecklande funktionen har stöd i På barns och ungdomars villkor och 
även i Bibliotekslagen. Båda texterna betonar att biblioteket ska främja barns 
språkutveckling. De flesta forskare i min litteraturgenomgång betonar också högläs-
ningens och böckernas språkutvecklande funktion för barnet. Även Hellsing nämner 
barnbokens språkbehärskande roll (Hellsing [1963] 1999, s. 26). 

7.2.3 En litterär- och estetisk upplevelsefunktion 
De litterära programmen kan också ha en litterär- och estetisk upplevelsefunktion. 
Denna funktion kallar jag även spädbarnets direkta möte med skönlitteraturen. 
Spädbarnen får i de litterära programmen möjlighet att möta litteraturen i både skriftlig 
(högläsning av pekböcker och bilderböcker) och i muntlig form (rim, ramsor, sånger 
och muntligt berättande). Den litterära och estetiska upplevelsefunktionen handlar inte 
om att lära barnen något specifikt eller om att förstå litteraturen rent kognitivt. Den 
handlar istället om barnens direkta upplevelser av litteraturen på barnens egna villkor. 
Att  upplevelsen  i  sin  tur  leder  till  ett  lärande  är  i  detta  sammanhang  ett  positivt  mer-
värde, men inte huvudsaken.  
 
När spädbarnen estetiskt upplever programmens rim, ramsor och sånger sker det genom 
deras sinnen och kroppar. Även Steinkjer nämner att det lilla barnet möter kulturen med 
hjälp av sina sinnen och menar att det lilla barnet förhåller sig estetiskt till livet (2006, s. 
209-221). Informanterna påpekar på liknande sätt att rim och ramsor är kroppsliga och 
sinnliga upplevelser för stunden. Denna upplevelse innefattar även ett kulturvärde. En 
del av informanterna menar nämligen att ramsorna och sångerna tillhör vårt kulturarv 
och att de litterära programmen därmed ger de små barnen tillträde till detta arv. 
 
Under programmen får spädbarnen även uppleva böckernas bilder. Upplevelserna är 
rent estetiska och känslomässiga. Schickedanz skriver att redan vid två till fyra 
månaders ålder iakttar barn gärna bilder och ler när de känner igen en bild (1986, s. 15-
19). Informanterna berättar att spädbarnen är förtjusta i böcker med ljudhärmande ord, 
bilder som föreställer djur eller föremål med enkla och tydliga former, få detaljer och 
med starka och klara färger. Även forskning har visat att sådana bilder är lättast för små 
barn att tolka. Stamm menar att bokens bilder bör vara enkla, klara, färgstarka och gärna 
interaktiva för att vara intressanta och meningsfulla för spädbarnen (2007, s. 240-251). 
Bilderna kan även vara konstnärliga. Eriksson betonar att barnbokens bilder inte bara är 
en avbildning av verkligheten, utan även självständiga konstnärliga uttryck och att 
många av dagens småbarnsbilderböcker är modernistiska, med en starkt förenklad och 
abstrakt stil. Rhedin påpekar att pekboken de senaste åren förnyats med konstnärliga 
bildexperiment (2004, s. 53-71) och Sörenson skriver att en pekbok idag kan se ut på 
många olika sätt och att det förekommer pekböcker som har ett nyskapande, 
modernistiskt, stiliserat och grafiskt bildspråk (2007, s. 32-35).  
 
I de litterära programmens bokläsning får spädbarnen möta sådana bilder och inte bara 
traditionella och sakliga pekboksbilder. Informanten Berit berättar att det är viktigt att 
barnen får kontakt med olika bildspråk och inte bara matas med Disneybilder. Anna och 
Carin använder även boken Barnens konstbok i sina program och ger därmed barnen en 
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konsthistorisk upplevelse. Även Kohkoinen betonar att barnen bör få möta ett varierat 
bildspråk och hon rekommenderar att bibliotekspersonalen använder färgrika 
konstböcker av stora mästare som Henri Matisse och Mark Chagall i sina babybokprat. 
Kohkoinen använder dessutom bilderböcker för äldre barn om bilderna är passande för 
spädbarn (2007, s. 64f.). Även informanterna använder bilderböcker för äldre barn på 
detta sätt. Förutom bilderna kan även en del småbarnsbilderböcker ha en konstnärlig 
text, även om det inte är lika vanligt. Flera av informanterna nämner att de använder 
Anna-Clara Tidholms böcker i sina program och menar att de böckerna har både 
konstnärliga bilder och ett poetiskt och rytmiskt språk som tilltalar även ett så litet barn 
som spädbarn. 
 
Även den litterära och estetiska upplevelsefunktionen har stöd i På barns och 
ungdomars villkor. Där rekommenderas att biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser, 
muntligt berättande och upplevelseläsning - något som stämmer väl in på den litterära 
och estetiska upplevelsefunktionen. Även Hellsing nämner detta när han skriver att 
barnlitteraturen visserligen är av pedagogisk art och ger uppfostran på lång sikt, men 
ska även ge upplevelser i nuet och glädje för stunden ([1963] 1999, s. 28). 

7.2.4 En förlitterär funktion 
De litterära programmen kan också ha något jag vill benämna en förlitterär funktion. 
Denna funktion kallar jag även spädbarns möte med den litterära ritualen. Programmen 
ger nämligen spädbarn praktisk kunskap om vad en bok är och hur man läser, rimmar 
och ramsar. Det är främst under de litterära programmens boktuggarpaus som barnen får 
undersöka och tolka vad en bok kan vara och under själva läsakten lär de sig vad det 
innebär att pekboksläsa.  
 
Även andra forskare tar upp denna litteraturens roll för spädbarnet. Appleyard nämner 
att det lilla barnet rent fysiskt undersöker boken och lär sig hur själva läsakten går till: 
att sidor vänds, att ord eller bilder pekas på och uttalas och att den läsande och 
berättande rösten låter annorlunda än den vanliga (1991, s. 22-25). Schickedantz menar 
att spädbarn genom att undersöka och lära känna boken som fysisk företeelse lär sig en 
bokhantering.  Barnen tittar på bilder, suger, biter, skakar, vevar och kramar boken, 
försöker att vända sidor och visar med gester att de vill att en vuxen ska läsa boken och 
gärna flera gånger (1986, s.23-24).  
 
Många forskare ser denna bokhanteringsförmåga som viktig för barnets early literacy- 
utveckling. Själv betraktar jag denna förmåga som en förlitterär funktion och en grund 
för ett senare litteraturintresse (inte bara som en språkutvecklande funktion). Intresset 
för eller lusten till böcker och läsning är nämligen något som samtliga informanter 
framhåller som den allra viktigaste funktionen för programmen. Berit och Fanny 
betonar att man läser, rimmar eller ramsar för att det är roligt för barnet. Doris fram-
håller ramsandet som en spännande upplevelse för stunden och Anna säger att det är 
betydelsefullt att tidigt i livet skapa en lust och glädje för böcker och läsning och att 
denna lust och glädje är viktig att bygga vidare på. Att barnbiblioteken ska stimulera 
just denna boklust finns också inskriven i rekommendationerna, På barns och ung-
domars villkor. 

7.2.5 En statushöjande funktion 
De litterära programmen kan även ha en statushöjande funktion för det lilla barnet. 
Denna funktion kallar jag även spädbarnets möte med barnperspektiv. I rekommenda-
tionerna På barns och ungdomars villkor, står att barnperspektivet ska vara 
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utgångspunkt för biblioteket, att barn ska mötas av respekt och att barns egna behov ska 
vara vägledande för verksamheten (se kapitel 2.3.1).  
 
I intervjuerna framkommer det att informanterna har en tilltro till de små barnens 
förmåga att ta till sig det programmen erbjuder. Informanterna har som jag ser det en 
öppenhet inför barnens egna potentialer att uppfatta det de tycker är intressant. 
Informanterna vill inte att barnen ska lära sig något bestämt, den kognitiva förståelsen 
tycks inte stå i blickpunkten. Istället betonar de barnens egna upplevelser och känslor 
inför litteraturen. Fanny säger: 
 
Jag kan se att de har roligt och att de vill vara med och lyssna. Det räcker. De behöver inte ”förstå” mer. 
 
Anna menar att barnen nog förstår på sitt eget sätt och att de tar till sig det de kan ta till 
sig och är mogna för: 
 
Man ser ju att de får ut något av det. De blir ju glada och de fångas in i någon slags koncentration. 
 
Spädbarnen står i centrum genom att informanterna vänder sig direkt till barnen med 
sina program. Informanterna anser själva att programmen sker på barnens villkor och att 
de bygger på en respekt för det lilla barnet. Tycker barnet inte om något i programmet 
avbryter det kontakten eller säger till på annat sätt. Utan barnens intresse fungerar inte 
programmen. Emma betonar att det är ett slags respekt att vända sig till så små barn som 
spädbarn och anordna en litterär verksamhet enkom för dem. 
 
Den barnsyn som ligger bakom programmen finner jag vara diskursen om det kompe-
tenta barnet och diskursen om barnet som har rättigheter. Det finns hos informanterna 
en tillit till barnens egna kompetenser och en syn på barnens rätt att erbjudas en litterär 
upplevelse på egna villkor.  
 
De skeptiska föräldraröster som informanterna mött och det ifrågasättande som fram-
kommit i uppsatsens bakgrundsmaterial (se kapitel 2) anser jag bygger på diskursen om 
det oskyldiga barnet och diskursen om det sårbara barnet. Barnet ses som rent och 
oskuldsfullt, värnlöst eller utsatt. Barnet anses behöva skydd eller hjälp av de vuxna och 
ses inte sällan som offer som utnyttjas av konsumtionssamhällets intressen (Helander 
2003, s. 11-12). Enligt Helander bygger de vuxnas kritik mot babykulturen på en 
fördom. Vuxna anses ha rätt till konstnärliga upplevelser, men inte så små barn som 
spädbarn. Det kan enligt Helander bero på att vuxna anser att små barn inte förstår 
kulturen utifrån de vuxnas intentioner. Vuxna vill inte se att barn har andra behov och 
kriterier för vad som är meningsfullt (2008, s. 7-10). Kanske är det som informanten 
Fanny uttrycker det, få vuxna som tar så små barn som spädbarn på allvar. Min för-
hoppning är att denna uppsats ska bibringa viss kunskap om och förståelse för späd-
barns möjligheter att på egna villkor möta de upplevelser som de litterära bibliotekspro-
grammen erbjuder. 

7.3 Slutsatser 
Min slutsats är att de litterära spädbarnsprogram som ligger till grund för denna uppsats 
genomsyras av ett barnperspektiv, genom att de i uppbyggnad, utförande och funktion 
tar hänsyn till och respekterar det lilla barnets utvecklingsmässiga behov, litterära 
förutsättningar och intressen. Det centrala begrepp som präglat denna uppsats i både 
teori, empiri och även i uppsatsens forskningsbakgrund är det samspelande spädbarnet. 
Grundsynen att spädbarn vill och kan samspela anser jag vara både fruktsam och en 
förutsättning för min undersöknings slutsats. Nedan redogör jag för denna slutsats 
utifrån uppsatsens två frågeställningar. 
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7.3.1 De litterära programmens hänsyn till spädbarns 
utvecklingsmässiga behov och litterära förutsättningar 

De litterära programmen tar hänsyn till spädbarnens behov av trygghet och anknytning 
genom främst föräldrarnas aktiva deltagande i små grupper. Spädbarnens behov av 
expansion tillfredställs genom programmens inslag av motorik och möjligheten till 
intersubjektivt samspel. I samspelet får barnen vara aktiva och kommunicera på 
spädbarns vis med ljud, gester, mimik, kropp och känslor. Även spädbarnens 
perceptuella behov tillfredställs genom att de på ett medvetet sätt får använda sina 
sinnen för att skapa en helhetlig och meningsfull upplevelse av litteraturen. 
Programmen tar också hänsyn till spädbarnens språkliga och kognitiva behov och 
förutsättningar genom att stimulera den fonemiska och paralingvistiska medvetenheten, 
minneskapaciteten, det begynnande symboliska tänkandet och genom att berika ord-
förrådet. Användningen av gester, attribut, upprepning, igenkännig, rutin och variation i 
programmen står i samklang med barnens egna intressen och främjar även 
språkinlärning och tidigt tänkandet.  
 
Programmen tar även hänsyn till spädbarnens känslomässiga behov och att barnen styrs 
av och upplever sin omgivning och programmens inslag rent känslomässigt. 
Informanterna prioriterar därför det lustfyllda och vikten av att skapa en positiv 
stämning, en vitalitetsaffekt, kring de litterära aktiviteterna. De prioriterar även 
föräldrarnas välbefinnande, då de är medvetna om föräldrarnas betydelsefulla roll som 
förebilder för barnens attityder till och känslor inför litteratur och läsning. Programmen 
ger även möjlighet till affektiv intoning, vilken skapar en ömsesidig känslogemenskap 
mellan föräldrar och barn. Att informanterna anpassar sina program efter barnens 
känslomässiga reaktioner visar också en respekt för barnens egna känslor. Barnens 
lekbehov kan  också  urskiljas  i  programmen.  Det  går  nämligen  att  se  läs-  rim  och  
ramsakten som en ord- eller språklek, läslek, härmningslek, dramalek eller samspelslek 
och spädbarnen som lekande personer. Lekbehovet uppmärksammas dock inte av 
informanterna och de betraktar boken som en bok och inte som en leksak. 
Informanternas  val  av  rim,  ramsor,  sånger  och  böcker  anpassas  till  spädbarnens  
intressen, reaktioner och kognitiva förutsättningar.  
 
De utmaningar programmen står inför anser jag vara att i högre grad betona 
läsmetodiken utifrån spädbarns behov, svårigheten med spädbarns korta 
koncentrationsperioder, att finna flera pekböcker i storbildsformat lämpliga för 
högläsning i grupp och att nå de icke bokvana barnen.  Ur ett barnperspektiv är också 
små grupper att föredra, då allt för stora barngrupper inte har möjlighet att möta det lilla 
barnets trygghetsbehov. 

7.3.2 De litterära programmens funktioner för spädbarn 
Jag har även funnit att de litterära programmen kan ha fem olika funktioner för 
spädbarn. Programmens sociala- och identitetsskapande funktion gynnar barnet som 
social person och är även identitetsfrämjande. När de vuxna bekräftar barnens känslor 
och behov, när informanterna anpassar programmen efter barnens respons, när de 
tillåter barnen att vara nyfikna, självständiga och även avbryta kontakten om de är 
ointresserade, gynnas barnens egna identiteter. Andra moment i programmen som är 
självbekräftande för barnen är att barnens namn nämns, att igenkänning, affektiv 
intoning och ett intersubjektivt samspel förekommer samt att barnen blir medvetna om 
sina  kroppar  i  främst  rim,  ramsor  och  sånger.  Den språkutvecklande funktionen 
utvecklar barnens språk. Det handlar inte bara om att mata barnen med litterära ord, 
utan också om att känna och förstå ordens rytm, ljud och musik. Den litterära- och 
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estetiska upplevelsefunktionen handlar om att spädbarnen får uppleva den skriftliga 
och muntliga litteraturen direkt med hjälp av sinnen och kroppar, ta del av rim och 
ramsors kulturvärde, får möta böckernas bilder estetiskt och känslomässigt, ta del av ett 
varierat bildspråk, konstnärliga bilder och i några få fall poetiska ord. Ur ett 
barnperspektiv vore det även önskvärt om spädbarnen även fick möjlighet att möta flera 
interaktiva böcker som stimulerar deras sinnen. Den förlitterära funktionen handlar om 
att barnen får möjlighet att lära sig och uppleva vad en bok är rent fysiskt och hur 
läsakten går till. Funktionen handlar även om att anlägga en grund för ett 
litteraturintresse, en lust för bok och läsning, något som samtliga informanter betonade 
som allra viktigast. Den statushöjande funktionen handlar slutligen om programmens 
synliggörande av spädbarnet. Det lilla barnet betraktas inte bara i konstellationen 
”föräldrar och barn”, utan får själv stå i centrum för verksamheten. Spädbarnet betraktas 
som en egen individ med egna förmågor, intressen och behov i sitt möte med biblioteket 
och litteraturen. 
 
Alla dessa fem funktioner får stöd i Svensk Biblioteksförenings rekommendationer På 
barns och ungdomars villkor (2003). Där står att biblioteken ska bidra med att stärka 
barns personlighetsutveckling, främja språkutvecklingen, erbjuda kulturupplevelser, 
muntligt berättande och upplevelseläsning, främja boklusten, möta barn med respekt 
och ta hänsyn till barns egna behov. Barnperspektivet ska vara utgångspunkt för 
biblioteket (se kapitel 2.3.1).  
Den barnsyn som ligger till grund för programmen anser jag vara diskursen om det 
kompetenta barnet och diskursen om barnet som har rättigheter.  

7.4 Reflektion över undersökningens arbetsprocess 
Det har varit en både mödosam, utmanande och intressant resa att ro i land denna 
uppsats. Mödosamt på det sättet att ämnet är så outforskat. Utmanande av samma 
anledning. I början av min forskningsprocess samlade jag därför in en stor mängd 
material för att få en så bred bild av problemområdet som möjligt. Detta resulterade i 
två motsatta förhållanden. Dels fick begreppet ”information overload” sin konkreta 
giltighet, dels föddes en kreativitet i sökandet efter ett gripbart mönster i den yviga 
informationsmängden.  
 
När jag bestämde mig för ett barnperspektiv föll många tankar på plats. Däremot var det 
svårt att finna en teori som appellerade till spädbarnets behov och litterära 
förutsättningar. Jag sökte därför ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och fann efter viss 
vilsenhet Sterns och Appleyards båda teorier. Teorierna gick bra att sammanföra till en 
teorisyntes/modell, då båda teoretikerna utgår från ett utvecklingsperspektiv, dock inom 
två olika vetenskapliga områden.  
 
När teorimodellen var färdigbyggd, visade den sig fungera bra i det perspektiv jag valt, 
då basen bestod av det samspelande spädbarnet. Problemet var metoden. Jag ville 
genomföra intervjuer, men det var vuxna och inte barn jag skulle intervjua. I det läget 
började reflekterandet över distinktionen mellan barnets perspektiv och barnperspektiv. 
Genom att anlägga ett barnperspektiv och inte barnets perspektiv, kunde jag till slut föra 
samman metod, syfte och teori. Barnperspektivet blev sedan det lim som höll ihop de 
tre delarna under hela forskningsprocessen och som slutligen mynnade ut i 
undersökningens slutresultat. 
 
En svårighet jag haft gäller uppsatsens två frågeställningar. Frågorna är stora och 
omfattande och idag hade jag nog bara arbetat med den första frågan och delat upp den i 
två delar. Båda frågorna är intressanta, men räcker i omfång till var sin magisteruppsats. 
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8 Diskussion och förslag på fortsatt 
forskning 
 
Jag klev in i detta arbete med idel fördomar om spädbarnets kapacitet och behov. Jag 
var visserligen nyfiken på bibliotekens möjligheter att på ett mer direkt sätt nå de allra 
yngsta barnen, men samtidigt skeptisk till spädbarnets glädje och nytta av litteratur och 
högläsning i grupp. Min förförståelse var färgad av ett vuxenperspektiv på skönlittera-
turen som möjlig att ta till sig endast om man behärskar språket och det kognitiva 
tänkandet. Under arbetets gång har min uppfattning förändrats. Frågan jag ställer idag är 
inte om vi ska erbjuda spädbarn en biblioteksverksamhet, utan varför vi inte gör det i 
större omfattning? Jag anser att vi bör öppna våra biblioteksdörrar för de yngsta barnen 
om vi menar allvar med att anamma ett barnperspektiv på bibliotekets barnverksamhet. 
I Svensk Biblioteksförenings rekommendationer På barns och ungdomars villkor, står 
att alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek och att biblioteket ska vara en 
angelägenhet för alla barn (min kursivering). Det bör också gälla samhällets allra yngsta 
medborgare, nämligen spädbarnen. 
 
Jag har ofta funderat på varför frågan om spädbarns rätt till biblioteksverksamhet så ofta 
möts av misstroende (de förstår ju inget!) eller indignerade påståenden (ska inte ens 
spädbarn få vara barn längre?). Det är som om barnbiblioteket och barnböcker endast 
tillhör de verbala barnen eller förknippas med ett kravfyllt lärande. Just av den anled-
ningen kan det vara intressant att lyfta fram en spädbarnsverksamhet som bygger på de 
yngsta barnens behov, förutsättningar och intressen. Att erbjuda en biblioteksverk-
samhet för de allra yngsta barnen behöver nämligen inte innebära ett renodlat vuxen-
påhitt eller vara en del av en kommersiell babymarknad.  
 
Att ifrågasätta spädbarns behov av kultur och litteratur och inte de vuxnas eller de äldre 
barnens behov, anser jag också vara irrelevant. Varför inte inse att en kulturupplevelse 
eller en bok kan erbjudas alla, oavsett ålder. Varför förneka ett jollrande och intresserat 
åtta månaders barn en litterär upplevelse, men subventionera en fyrtioårings vuxen-
snarkningar på en teaterföreställning? Varför förneka den enas rätt till kultur men inte 
den andres? Vem har egentligen rätt och vem har inte rätt till offentlig kultur?  Ju yngre 
barn desto mer styvmoderligt blir de behandlade. Informanten Fanny menar att det inte 
är många som lyssnar och litar på barnens egna reaktioner. Helst inte om de är så små 
som spädbarn. 
 
Jag kan inte se hur litterära biblioteksprogram som stimulerar spädbarnens sinnen, 
tänkande, språkutveckling och erbjuder en känslomässig och estetiska upplevelse kan 
vara onödiga eller farliga för barnen själva. Att erbjuda ett barn som ännu inte fyllt ett år 
en kulturell upplevelse vittnar istället om ett samhälle som tar även de allra yngsta 
barnen på stort allvar. 
 
Jag anser också att folkbibliotekens barnverksamhet för de allra yngsta barnen inte bara 
bör vara ett nyttoverktyg för förskolan och barnhälsovården. Lärande och 
språkutveckling är viktiga faktorer för biblioteksverksamheten, men inte de enda 
existerande. I rekommendationerna På barns och ungdomars villkor, står att barn-
biblioteket även ska främja barnens kulturupplevelser, stimulera läslust och upp-
levelseläsning (se kapitel 2.3.1). Informanterna i denna uppsats framhåller just denna 
läslustroll, medan forskning betonar lärande- och språkperspektivet. Forskning om små 
barn och högläsning domineras helt och hållet av early literacyforskningen, det vill säga 
forskning om barnens läs- och språkutveckling. Även inom biblioteksbranschen 
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dominerar denna syn. Barnbibliotek i USA som startar spädbarnsprogram är knutna till 
nationella språkprojekt eller har som huvudsyfte att stödja den tidiga språkutvecklingen. 
Även i Sverige har samarbetet med BVC och olika regionala och kommunala läsprojekt 
haft språkutveckling som huvudsyfte (se kapitel 2.3.2). Men skönlitteraturen innehåller 
så mycket mer än språknyttigheter. Hellsing menar att litteraturen själv ska vara fylld av 
lek och lust och aktivera barnets livskänsla. Även informanten Anna betonar att 
litteraturen inte bör reduceras till en godnattfunktion eller till att lära barn att läsa. Hon 
menar att böcker och högläsning har så mycket mer att ge de små barnen och det allra 
viktigaste är läsglädjen.  
 
Att värna skönlitteraturens egenvärde bör med andra ord vara en angelägenhet för barn-
biblioteket – ett värde som även spädbarn bör få möta. Att inta ett barnperspektiv 
innebär också att ge barn det barn vill ha just nu och inte det vuxna anser att de behöver 
i framtiden. Hellsing betonar att barn inte bara är blivande vuxna, utan har ett eget värde 
som barn. Med dessa tankar som draghjälp anser jag att de litterära programmens allra 
viktigaste funktion är att erbjuda spädbarn denna direktupplevelse av litteratur och att 
denna upplevelse sker på barnens egna villkor, det vill säga med hjälp av kropp, sinnen, 
rytm, rörelse, känslor, närhet, lust och glädje. Barnen tillåts då att krypa in i en 
skönlitterär värld och njuta av den. Annas ord om att barnen blir entusiastiska och 
koncentrerade när hon läser något de tycker om och att de tittar på boken med stora 
ögon och insuper själva läsningen och Fannys ord om att barnen gurglar, ler och skrattar 
när hon ramsar för dem, vittnar om att även små barn kan uppleva litteraturens glädje 
och magi.  
 
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma behovet av ytterligare forskning om bibliotekets 
allra yngsta användare. Det finns få sådana studier och ju yngre barnen är desto mindre 
troligt är det att de blir hörda i ett forskningssammanhang.  
 
Att undersöka bibliotekens spädbarnsprogram genom direkta observationer skulle 
kunna vara en effektiv metod för att se vad som egentligen händer under programmens 
gång. Observationerna skulle kunna utföras med hjälp av videokamera som registrerar 
barnens spontana beteenden; vilka gester som används, hur kroppsspråket ser ut, hur 
rösten används, hur ögonkontakten går till och hur deltagandet och samspelet sker under 
programmets gång.  
 
Det skulle även vara intressant att i ett framtidsperspektiv undersöka hur en spädbarns-
vänlig biblioteksmiljö skulle kunna se ut. Det finns ungdomshörnor på många bibliotek 
idag, men inga spädbarnshörnor, där pekböcker är placerade i kryphöjd och där de små 
barnen får möjlighet att undersöka böcker i lugn och ro. Och varför inte erbjuda biblio-
tekskort till spädbarn, vilket sker på försök i andra länder. Det skulle även vara intres-
sant att granska spädbarnsföräldrars önskemål vad gäller bibliotekets verksamhet för de 
allra yngsta barnen. 
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9 Sammanfattning 
 
Att se spädbarn som en egen användargrupp på biblioteken är en relativt ny företeelse. 
Att det på allt fler bibliotek runt om i världen startar litterära spädbarnsprogram med 
rim, ramsor,  sånger och högläsning har inte resulterat  i  ett  lika stort  forskningsintresse 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Det är istället den medicinska, språk-
vetenskapliga, pedagogiska och psykologiska forskningen som stått för och även idag 
står för de flesta resultat som rör spädbarnsutveckling, spädbarns språkutveckling och 
spädbarns möten med litteraturen. Min magisteruppsats blir därför ett första försök att 
undersöka spädbarnets plats i en svensk bibliotekskontext.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka folkbibliotekens litterära program för spädbarn. 
Jag vill se om programmen har någon betydelse för spädbarn, det vill säga om hänsyn 
tagits till det lilla barnets villkor och behov. Fokus ligger på de litterära programmens 
uppbyggnad, genomförande och funktion för barnet. Uppsatsens övergripande problem-
formulering är att undersöka om och hur bibliotekens litterära spädbarnsprogram 
genomsyras av ett barnperspektiv. Problemformuleringen resulterar i två fråge-
ställningar, nämligen: 
 

 På vilket sätt tar de litterära programmen hänsyn till spädbarns utvecklings-
mässiga behov och litterära förutsättningar? 

 Vilka funktioner kan programmen ha för spädbarn? 
 
Min metod är kvalitativ, jag intervjuar fem bibliotekarier och en biblioteksassistent som 
alla har erfarenhet av att arrangera litterära program för de allra yngsta barnen. Under-
sökningen har ett barnperspektiv, det vill säga jag undersöker bibliotekspersonalens 
ambitioner att tillvarata barnens förutsättningar och behov. Jag grundar inte uppsatsen 
på barnens perspektiv, vilket handlar om att undersöka programmen utifrån spädbarnens 
egna utsagor. Denna distinktion mellan barnperspektiv och barnens perspektiv är viktig 
för uppsatsen. Barnperspektivet finns även förankrat i Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för barnbibliotekens verksamhet, På barns och ungdomars villkor, 
vilket förstärker min motivation att anlägga detta perspektiv på uppsatsen.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är Daniels Sterns teori om det interpersonella 
spädbarnet och Joseph Appleyards läsutvecklingsteori. Teorierna är hämtade från det 
utvecklingspsykologiska och det litteraturvetenskapliga fältet. Sterns teorier ger en 
förståelse för spädbarnets utvecklingspsykologiska behov och förutsättningar. Sterns 
grundval är att barn redan från födseln är aktiva och vill samspela med sin omgivning 
och att detta samspel utvecklar barnets egen identitet. Appelyards teori ger en förståelse 
för det lilla barnets funktion i en högläsningssituation, där leken spelar en huvudroll. 
Teorierna har jag sammanfört till en teorimodell, vilken jag använder i min analys av 
uppsatsens empiri. 
 
Det samspelande spädbarnet står i uppsatsens fokus och programmens läsakt, sång, 
muntliga berättande, rim- och ramsande tolkas som just samspelande och litterära möten 
mellan barn, föräldrar och bibliotekspersonal. 
 
Mina slutsatser är att de litterära programmen genomsyras av ett barnperspektiv genom 
att i uppbyggnad, genomförande och funktion, ta hänsyn till spädbarns 
utvecklingsmässiga behov och litterära förutsättningar. Spädbarnens behov av trygghet 
tillfredställs genom främst föräldrarnas aktiva deltagande i programmen.  Spädbarnens 
expansionsbehov gynnas genom programmens inslag av motorik, genom ett inter-
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subjektivt och känslomässigt samspel mellan barn, föräldrar och bibliotekspersonal och 
genom att den icke-verbala kommunikationen främjas. Programmen tar även hänsyn till 
barnens perceptuella behov. Barnen får nämligen använda alla sinnen utom luktsinnet i 
programmen och samordnar dessa sinnesintryck till en helhetlig litteraturupplevelse 
som kan bestå av ord, ljud, röster, rytm, rörelse, känslor, gester och bilder.  Programmen 
tar även hänsyn till barnens känslomässiga behov och att spädbarnen är styrda av 
affekter i sina upplevelser av verkligheten. Spädbarnen reagerar direkt och 
känslomässigt på litteraturen, på den stämning programmen förmedlar och på 
bibliotekspersonalens och föräldrarnas agerande. Bibliotekspersonalens engagemang, 
val av böcker, framförande, möjligheter att skapa en positiv stämning och att anpassa 
programmen efter barnens reaktioner är därför betydelsefulla faktorer för att väcka 
barnens lust och intresse för litteraturen.  
 
I min analys har jag även kommit fram till att de litterära programmen hjälper barnen att 
förstå  vad  en  bok  är  och  hur  själva  läsakten  går  till.  Programmen tar  även  hänsyn  till  
barnens språkliga och kognitiva behov genom att stimulera barnens ordförråd, den 
fonemiska och paralingvistiska medvetenheten, liksom barnens minneskapacitet. Före-
komsten av gester, attribut, variation och upprepning i programmen främjar både språk-
inlärningen och det tidiga tänkandet. Vid bokval betonas hänsyn till barnens intressen 
och förståelse. Böcker som skapar lust och böcker utan berättande struktur prioriteras i 
programmen, men det förekommer även böcker med enkel berättelsestruktur. Barnets 
behov av både igenkänning och nya utmaningar stimuleras i programmen, även om 
igenkänning betonas mest. Vid val av ramsor framhålls variation, rytm, lust och att 
ramsorna kan förmedla ett kulturarv till barnen. Barnens behov av lek betonas inte av 
bibliotekspersonalen och boken betraktas mer som bok än som leksak. De litterära 
programmen kan dock tolkas som en lek med ord, röst, mimik, gester, kroppsrörelser 
och attribut och som samspels-, härmnings- eller språklekar. Spädbarnen kan även 
betraktas som lekande personer i de litterära aktiviteterna.  
 
De utmaningar jag anser att programmen står inför är att i högre grad betona läsmeto-
diken utifrån spädbarnens behov, svårigheten med spädbarns korta koncentrations-
perioder, att finna flera pekböcker i storbildsformat lämpliga för högläsning i grupp, att 
nå de icke bokvana barnen och att allt för stora barngrupper inte har möjlighet att möta 
det lilla barnets trygghetsbehov. 
 
Jag har även konstaterat att de litterära programmen kan ha fem olika funktioner för 
spädbarn. Dessa är en social- och identitetsskapande funktion, en språkutvecklande 
funktion, en litterär- och estisk upplevelsefunktion, en förlitterär funktion och en status-
höjande funktion.  Den barnsyn som ligger till grund för programmen anser jag vara 
diskursen om det kompetenta barnet och diskursen om barnet som har rättigheter. Det är 
barnens egna förmågor, intressen och behov som står i förgrunden. 
 
I kapitel åtta diskuterar jag slutligen bibliotekens möjligheter att uppmärksamma späd-
barn som biblioteksanvändare och det lilla barnets rätt att möta och uppleva litteratur på 
sina egna villkor. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till informanterna 
 
Allmänt 

 
1. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie/biblioteksassistent?  
2. Hur länge har du arbetat med programverksamhet som vänder sig direkt till 

spädbarn? 
 
Syftet med biblioteksprogram som vänder sig direkt till spädbarn och deras 
föräldrar 

 
1. Vad är bibliotekets huvudsakliga syfte med att ordna spädbarnsprogram? 

 
Biblioteksprogrammets uppbyggnad och genomförande utifrån spädbarnets 
behov, förutsättningar och intresse 
 

1. Berätta lite om programmets uppbyggnad och genomförande? Vad du tycker är 
viktigt vad gäller: 
- programmets längd, antal barn, ålder 
- miljöns betydelse 
-  val av böcker, sånger, rim och ramsor  
- hur du läser/ramsar/sjunger och agerar 
- om programmet innehåller vissa moment som är viktiga för att fånga barnens 

intressen 
- samspelet med barnen  
- barnens reaktioner  
- på vilket sätt du tror att barnen uppskattar läsningen, 

boken/ramsorna/sången?  
- barnens samspel med varandra och med föräldrarna 
- föräldrarnas roll under programmet 
- information till föräldrarna 
- något annat av intresse och som du skulle vilja dela med dig av 
 

2. Vilken roll har du som bibliotekarie/assistent under själva programmets 
genomförande?  
 

3. Vad är mest positivt med programmet och vilka problem har du stött på? 
 
Barnbibliotekariens/assistentens syn på programmets funktion för barnet 
 

1. Varför ska man läsa för så små barn som spädbarn? 
 

2. Varför ska man rimma och ramsa och sjunga för de små?  
 

3. Vad kan det ge det lilla barnet? 
 

4. Vad anser du om spädbarnets förståelse av programmet? 
 

5. Berätta lite om din syn på det lilla barnets roll i samhället och på biblioteket? 
 



 

Bilaga 2 Intervjuförfrågan 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena Molin och studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag arbetar just nu 
med min magisteruppsats, som ska handla om spädbarn på bibliotek.  
 
Jag har för avsikt att intervjua sex barnbibliotekarier som arbetar eller har arbetat med 
programverksamhet för spädbarn och deras föräldrar. Det kan röra sig om babybokprat, 
sång, rim- och ramsprogram. 
 
Du är en av dem som jag gärna skulle vilja intervjua.  
 
Det  jag  främst  är  intresserad  av  är  att  få  ta  del  av  dina  erfarenheter  av  den  
programverksamhet du har genomfört eller genomför just nu; jag är nyfiken på hur 
programmet är uppbyggt och vad du anser att programmet kan ge det lilla barnet. 
Vilken roll har egentligen högläsning av böcker/rim och ramsor för spädbarn? Jag 
kommer inte att utföra observationer av själva programmet, utan jag kommer att se på 
verksamheten indirekt med hjälp av barnbibliotekariernas åsikter. Respektive intervju 
beräknas pågå en timme och om det är möjligt skulle jag gärna vilja genomföra 
intervjuerna under december månad. Självklart är ditt namn i uppsatsen konfidentiellt. 
 
Jag vore väldigt tacksam och glad om du ville ställa upp.  
 
Dina åsikter är viktiga för min uppsats. Det lilla barnet uppmärksammas allt mer i 
samhället, både i statliga rapporter, i spädbarnsforskning och ute i det kulturella livet 
(babysim, babydrama, babykonstvisningar mm). Men i bibliotekssammanhang har det 
inte forskats särskilt mycket om bibliotekets verksamhet för dessa barn. Därför vill jag 
gärna uppmärksamma dessa, de allra yngsta barnen som biblioteksanvändare. 
 
Jag vore glad om du ville svara på detta brev så fort du har tid och möjlighet. Har du 
några frågor om intervjuerna besvarar jag dem gärna. 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Lena Molin 
 


