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Abstract:  

The purpose of this study was to observe how young children 
– infants between 4-11months – respond to early literacy 
programs and establish if they are given the opportunity to 
show and express their feelings of experiencing a shared 
moment with other children and adults; this considered to be 
most important for their literacy development. Can one assert 
that they feel involved in the library and in the program? The 
study also wants to find out if it is possible to say that the 
infants feel a sensation of empowerment as a result of their 
participating, and how they, in that case, show it. To find out, 
five observations were accomplished in a library setting with 
rhymes and songs for infants and toddlers. As a complement, 
a group interview was conducted with five care-givers who 
accompanied their little ones at the program. Lloyd´s and 
Olsson´s (2017) theoretical frame of embodiment and 
embodied practices has been used, and also Stern´s (1985) 
theory of the child´s subject self. A qualitative analysis was 
made of the transcript of the interview, with the purpose of 
establishing certain themes and patterns as a method to 
understand if the adults could relate to the concepts. The 
results show that the children in a very corporeal way 
participated in the programs and showed their feelings of 
empowerment in obvious ways, and that the adults were 
aware of the importance of the body and corporeal activity as 
a working base for establishing early literacy. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och val av ämne   
 
I bibliotekslagen paragraf 2 står det:  

 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla (SFS nr: 2013:801).  

Vidare står det i paragraf 8:”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom 
att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar” (SFS nr: 2013:801). Detta i 
kombination med att FN:s barnkonvention, där bland annat barns lika värde och rätt att fritt 
uttrycka sin mening och få den respekterad, förväntas bli lag i Sverige 2020 (SOU, 2016:19), 
gör att bibliotekets uppdrag gällande barnen är tungt förankrad i lagtexten. Detta är också 
något som folkbiblioteken tar på stort allvar; det finns mängder med exempel på projekt och 
satsningar på folkbibliotek som har barn och unga som målgrupp, ofta med läsförståelse och 
språkutveckling som grund (Göteborgs stadsbibliotek, 2019), och även där tanken på ”det 
demokratiska samhällets utveckling” finns som ram. Ett sådant exempel är Malmö 
Stadsbibliotek som beskriver sitt barnbibliotek som en demokratisk institution dit alla är 
välkomna (Johansson & Hultgren, 2018). 

IFLA:s (International Federation Library Association) rapport Guidelines for Library Services 
to Babies and Toddlers (IFLA, 2006 - 2007) betonar det välkomnande biblioteket; att det ska 
uppfattas som en plats där det lilla barnet på egna villkor kan upptäcka glädjen med böcker. 
Vidare hävdas vikten av att barnet ska känna att biblioteket erbjuder en trygg miljö, möjlig att 
upptäcka och skapa erfarenheter i tillsammans med andra barn och vuxna. Biblioteket 
uppmanas möta barnets utforskande, känslomässiga och språkutvecklande behov, och 
rapporten nämner specifikt rim och ramsor och sagoläsning som hörnstenar i de små barnens 
litteracitet. (IFLA, 2006-2007). 
  
Folkbiblioteket har alltsedan starten för över hundra år sedan haft verksamheter som riktar sig 
till barn. I takt med samhällets utveckling har biblioteket förändrat och utvecklat utbudet, men 
grunden i uppdraget består; läsförståelse, läslust och språkutveckling (Rydsjö & Elf, 2007). 
Sagostunder på bibliotek är en aktivitet med en lång tradition som på senare tid har vidgats 
och nu mer och mer vänder sig till de små barnen; idag blir det allt vanligare med baby-poesi, 
baby-bokprat och rim- och ramsor för bebisar. Detta hänger enligt Rydsjö och Elf (2007) 
samman med den från 1970-talet allt mer utåtriktade verksamheten från bibliotekens sida, 
framför allt gentemot BVC (s. 115). I rapporten Leonards plåster redovisar Pia Borrman och 
Åse Hedemark (2015) en undersökning om vad biblioteket ser som sitt syfte med sin 
sagostundverksamhet. I enkätsvaren kunde de se en skillnad i barnsynen hos bibliotekarierna; 
barnen var antingen ”becomings” eller ”beeings”. Bibliotekarierna i undersökningen såg 
barnen oftare som blivande användare (becomings), än medborgare som var på biblioteket 
och tog del av verksamheten i sin egen rätt (beeings).  
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Två pionjärer inom småbarnsrim- och ramsor är Helen Dejke och Annette Kohkoinen. De har 
båda hävdat att de små barnen redan från födseln är mottagliga för läsning, sång och ramsor. I 
Berätta för barnen! (2006) skriver Dejke bland annat om sitt mångåriga arbete med Babyrim:  
 

…det ett litet barn uppfattar av rim, ramsor, sånger och av rösten som ramsar 
eller sjunger, är språkets melodi, rytm och ljud. Den förmågan har barnet till och 
med innan det jollrar. Därför är det viktigt att prata med, rimma, ramsa och 
sjunga för ett litet spädbarn, då tränas barnet att höra denna språkmelodi och 
dessa språkljud (s. 12). 
 

Kohkoinens bok Bebis+bok=glädje (2007) beskriver hennes pionjärarbete med främst 
poesiuppläsningar och babybokprat för riktigt små barn, ibland till och med nyfödda. I sina 
bokprat vänder sig Kohkoinen till barnen, aldrig de vuxna, så istället för kaffepaus blir det 
boktuggarpaus (s. 24).  
Att det lilla barnet lär sig språk genom upprepning och att härma är en sanning som gäller alla 
barn i alla kulturer och världsdelar. Rim, sång och ramsor för att glädja och skapa gemenskap 
med det lilla barnet har funnits som en viktig ingrediens i samspelet och anknytningen mellan 
vuxna och barn sedan urminnes tider. Denna gemenskap i form av sånger och rim- och ramsor 
är något som förmedlas från generation till generation hos de flesta och anses för självklart, så 
pass att det kanske inte ses som grunden för barnets språkinlärning, utan ”bara” som en rolig 
lek. Ett exempel på en utveckling av denna ”lek” är Suzukimetoden, som skapades av den 
japanske violinisten Shinichi Suzuki i mitten på förra seklet, och som från början handlade 
om att lära små barn spela fiol. Under åren har metoden implementerats i undervisningen på 
de flesta instrument, men även på pedagogisk undervisning i stort. Filosofin Suzuki (1993) för 
fram är att barnet lär sig i sin egen takt och i små steg med ständig upprepning och 
uppmuntran, på samma sätt som ett litet barn lär sig att prata. Suzuki drar paralleller till hur 
barn lär sitt modersmål utan teoretiska förklaringar och grammatik; det lilla barnet lär sig att 
tala genom att lyssna och efterlikna de vuxnas språk (Suzuki, 1993).  
Tron på det lilla barnet och dess förmåga att för sin egen skull ta till sig och uppskatta kultur; 
vare sig det är bebisbio, småbarnsteater eller sångstunder på bibliotek har blivit norm. Den 
danske psykologiprofessorn Dion Sommer (2009) hävdar i sin bok Barnpsykologi en syn på 
barnet som bygger på dess kompetens och aktiva deltagande, men anser också att utveckling 
och lärande sker i samspel och är starkt beroende av de kulturella och fysiska miljöer där 
mötena sker (Sommer, 2009).  
Psykoanalytikern Ann-Sophie Báránys samarbete med dramatikern Suzanne Osten ledde fram 
till Unga Klaras (Stadsteaterns i Stockholm scen för barn och unga) föreställning Babydrama 
2006. I Baby på bibblan (2010) citeras ur teaterprofessor Karin Helanders förord till boken 
Babydrama (Bárány, 2008):  
 

…små barn skapar själva en mening i mötet med konsten. De väljer ut föremål, 
ord, fraser, figurer eller rörelser som de tycker är spännande och roliga. Utifrån 
detta bygger de upp ett sammanhang och något meningsfullt som kan rymma 
förundran, frågor och tolkningar, och den kan gestalta de stora frågorna om liv 
och död, kärlek och sorg, ensamhet och tillhörighet (s. 7).  

1.2 Problemformulering  
 
Inom B&I finns det mycket forskning som syftar till att ta reda på användarnas syn på 
biblioteket (Kåring Wagman, 2011); framför allt är användargrupperna studenter och vuxna 
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studerade. Likaså finns det forskning om hur bibliotekarier ser på sin roll och sitt arbete 
(Lindberg, 2015). Men användarstudier där objektet är det lilla barnet, alltså bebisarna, är 
svåra att hitta. Det finns en naturlig förklaring till detta; små bebisar kan inte prata och då kan 
man inte med säkerhet hävda att man vet vad de tycker. Att olika användargrupper och dess 
behov synliggörs är dock avgörande för att kunna utveckla och förbättra bibliotekets utbud i 
linje med sitt uppdrag (se 1.1). Det är därför viktigt att ta reda på om biblioteket lyckas i sin 
ansats att bjuda in de små barnen att känna sig delaktiga i verksamheter som riktar sig direkt 
till dem, men även att studera bebisarna som användare av biblioteket i stort.  
 
Just delaktighet är ett begrepp som används för att på något sätt mäta graden av engagemang i 
en grupp till exempel. Det är ett begrepp som kan vara svårt att ringa in och som används i 
många olika sammanhang och betydelser. I Barbro Johanssons och Frances Hultgrens Rum 
för de minsta (2015) väljer författarna att utveckla en syn på delaktighet som ”situationell och 
skapad i sammanhang där människor, rum, ting och diskurser möts”. Vidare hävdar de att 
”delaktighet förutsätter en syn på människor som jämlika- om än olika- och mänskliga möten 
som unika” (Johansson & Hultgren, 2015. s. 105).  Det är ett synsätt som passar för att studera 
bebisar på rim- och ramsor på bibliotek; det är en typ av möte mellan jämlika människor, och 
ett möte som skapas i stunden.  
 
Som tidigare sagts har biblioteket ofta språkutveckling som grund för sina barnverksamheter. 
I boken Baby på bibblan, inspirationsbok för bibliotek och öppen förskola skriver Lena Molin 
(2010) om forskning kring små barn och deras språkutveckling. Hon tar upp den amerikanske 
professorn i psykiatri och psykologi, Daniel Stern, som 1985 genomförde en omfattande och 
banbrytande studie på spädbarn, och som resulterade i boken The Interpersonal World of the 
Infant (Stern, 1985). Där hävdar Stern att spädbarnet är en egen, självmedveten individ och att 
barnet alldeles från början har ett aktivt och kompetent samspel med andra. Stern menar att 
spädbarnet från 7-8 månader upptäcker sitt eget subjektiva inre (intersubjektiviteten), och att 
de subjektiva minnena kan delas med andra. Han skriver ”i och med (att) intersubjektiviteten 
kommit till, kommer föräldrarnas socialisering av spädbarnets subjektiva upplevelser in i 
bilden. Kan (en) subjektiv upplevelse delas? Vilka slags subjektiva upplevelser kan man 
dela?” (Stern, 1985. s. 138).  
 
Barnet använder kroppen och sinnena för kommunikation och samspelar med sin omgivning 
genom att härma, både ljud och rörelser. Eftersom spädbarnet är helt känslostyrt, påverkas det 
direkt av sin omgivning. Det gäller så väl vuxnas reaktioner på barnet; hur de talar till, ser på 
och rör vid barnet, som omgivande saker som musik, sång och rytm; saker som hos barnet kan 
skapa känslor av glädje, sorg, lust och olust. Dessa ickeverbala känslor har spädbarnet stort 
behov av att få uttrycka med sin kropp och sin röst. Stern kallar det barnets subjektskapande, 
eller intoning, alltså att barnet lär sig vad som går att dela; vad som är innanför eller utanför 
gränsen för ömsesidig uppmärksamhet, och denna intoning ger dem grunden för hur de ser på 
sig själva, sitt sammanhang och sitt språk (Molin, 2010).  
 
För att kunna få en uppfattning om bebisarnas upplevelse av bibliotekets verksamheter, och 
för min studie i synnerhet rim- och ramsor, måste man observera barnen ”in situ”. En 
observationsstudie om barnets eventuella känsla av delaktighet i biblioteksverksamheter, och 
som har språkutveckling som utgångspunkt är relevant ur ett B&I-perspektiv.  
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1.3 Syfte  

Syftet med min undersökning är att ta reda på om de små barnen som deltar i bibliotekets rim- 
och ramsor/sångstund får utlopp för sina känslor, om de upplever ett samspel med andra barn 
och vuxna, och om det går att säga att de genom detta känner en delaktighet som användare i 
verksamheten. Jag vill också i möjligaste mån ta reda på om barnen känner ett slags 
egenmakt, subjektskapande, som ett resultat av deltagandet, och hur de visar det i så fall. För 
att ta reda på detta planerar jag ett antal (5) observationsstudier av en biblioteksaktivitet, som 
bäst kan beskrivas som ”rim och ramsor/sångstund för små barn i åldern 4-12 månader”. Som 
stöd och komplement till observationerna av de små barnen avser jag att genomföra en 
gruppintervju med några (5) av de vårdnadshavare som är med barnen på aktiviteten. Dels för 
att förstå om begreppen ”subjektskapande”, och ”delaktighet” hos barnen är något som de 
medföljande vuxna kan relatera till, och dels för att ta reda på om folkbibliotekens intentioner 
med sin verksamhet och dess legitimitet i förhållande till bibliotekslagen, når fram till 
målgruppen. Jag kommer att använda mig av de redan nämnda begreppen ”subjektskapande” 
och ”delaktighet”, men även ”embodiment” (förkroppsligande), ”embodied 
practices”/”corporeal activities” (förkroppsligade/kroppsliga övningar/aktiviteter) och 
”empowerment” (egenmakt, egenkontroll). Dessa används för att ringa in och visa på barnets 
eventuella känsla av delaktighet. De är alla exempel på kroppsliga fenomen som bebisar kan 
uttrycka eller får hjälp att utöva, till exempel i en rim- och ramsstund på bibliotek. Jag 
kommer att beskriva begreppen mer ingående i kapitel 3. 

1.4 Frågeställning 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställning: 

• Forskning (Stern, 1985) visar att små barn behöver interagera och samspela med andra 
för att utveckla sitt språk. Hur stimulerar bibliotekets sångstunder med rim och ramsor 
detta?  

• Hur bidrar bibliotekets sångstunder till barnets möjlighet att uppleva en känsla av 
delaktighet, och hur visar barnet det i så fall? 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Här följer en granskning av den forskning som ligger till grund för mitt uppsatsarbete. 
Artiklarna har jag hittat i Borås högskolas databaser LISA och Web of Science, men även 
med frisökning och browsing i DIVA och BADA. Ofta fungerade det så att en artikel gav 
uppslag till ämnesord att använda för nya sökningar. Även ett studium av referenslistor och 
kurslitteratur vid BHS gav mig impulser, och folkbibliotekets katalog har hjälpt mig att hitta 
böcker relevanta för min uppsats. Jag skiljer på forskning och studier mest för att tydliggöra 
att forskningen här består av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och studien, som är en 
masteruppsats. Jag har tagit med texten i 2.2 för att den i sitt förslag till vidare forskning 
inspirerat mig i mitt val av ämne.   

2.1 Tidigare forskning 
 
Professor Lynne McKechnie vid universitet i Toronto, Kanada, har publicerat många artiklar 
med resultat av sin forskning på små barn och bibliotek. McKechnie (2006) anser att små barn 
bäst studeras medelst observationer, framförallt om det handlar om riktigt små barn och deras 
kroppars rörelse exempelvis i ett biblioteksrum. Den artikeln jag valt heter Observations of 
Babies and Toddlers in Library Settings. McKechnie har kompletterat sina undersökningar 
med enkäter till vårdnadshavare och intervjuer av bibliotekspersonal, både enskilt och i 
fokusgrupper. Författaren betonar dock att det är observationerna av barnen som är grunden i 
studien. Syftet med denna studie var att med hjälp av observationer undersöka små barns- 
”babies and toddlers”- agerande i en biblioteksaktivitet kallad Storytime. Genom den 
delaktiga observationen anser författaren att man kan utforska barnens erfarenheter på deras 
egna villkor.  
 
Praktiskt genomfördes observationen på två olika Storytime-sessioner, var och en 30 minuter 
långa, totalt elva gånger. Sessionerna observerades, fältanteckningar fördes och de spelades 
dessutom in på band. Datainsamlingen bestod även av intervjuer av vårdnadshavare och 
bibliotekarier, både individuella och i fokusgrupper. Artikeln diskuterar hur man praktiskt 
implementerar deltagande observationer i liknande biblioteksprogram som ett led i att hela 
tiden utveckla kvaliteten i programmen. I artikeln finns också ett appendix med listor över 
rekommenderade observationer, barns utveckling och texter om undersökningsmetoder, kort 
sagt en slags lathund för den som vill göra en egen deltagande observationsstudie av små barn 
i en bibliotekskontext. 
 
I McKechnies (2006) artikel framgår inte hur många barn som deltar i observationerna, men 
man får känslan av lätt kaosartade sessioner. Den insamlade datan bestod av fältanteckningar, 
utskrifter från inspelningar av Storytime-tillfällena och intervjuer med bibliotekarier och 
vårdnadshavare.  
 
För att visa på sitt antagande att det är främjande för små barns litteracitet att delta i 
biblioteksaktiviteter, redovisar McKechnie (2006) också ett antal citat från fältanteckningarna 
som visar namngivna barns tydliga utveckling under undersökningsperioden.  
Hon skriver om tillfället när en av bibliotekarierna läser en pekbok om ett lejon och vad som 
händer då: 

Fältanteckning: Louise (8 månader) ler av förväntan över att bibliotekarien ska 
vända blad i (den flera gånger lästa) boken. När bibliotekarien bläddrar härmar 
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både hon och mamman ett lejons rytande. Louise viftar upphetsat på armarna 
upp och ner samtidigt som hon ler stort.  

Teorianteckning: Även om inte Louise kan prata eller ens ryta som de vuxna i 
rummet, visar hennes kroppsrörelser och leenden tydligt om hennes 
engagemang i den delade berättelsen. Just förväntan, som är en viktig ”literacy 
skill”, är tydlig i Louises leende. Även om Louise inte kan prata, kan hon ”ryta” 
på sitt sätt genom att energiskt vifta på armarna (McKechnie, 2006).  

 På liknande sätt beskrivs hur två små pojkar dansar sig genom en saga: 

Fältanteckning: Mark (17 månader) och David (15 månader) dansar runt mitt i 
rummet. Mark sjunger, snurrar och gör galopperande rörelser. De andra barnen 
rör sig ut och in i mitten av rummet medan dansen håller på. 

 
Teorianteckning: …det var så glädjefyllt, spontant och avslappnat. För mig var 
det magiskt. Det är tydligt att de båda pojkarna verkligen har roligt på 
”Storytime”, och de uttrycker denna glädje med sina kroppar (McKechnie, 
2006). 

 
Det finns även exempel som belyser barnens interaktion, som ”Thomas (8 veckor) sitter i sin 
mammas knä, Daniel (6 månader) lutar sig fram och klappar honom på handen”.  
Att barnen är kompetenta nog att lära sig nya saker redovisar McKechnie (2006) genom att 
beskriva hur barnen, efter att ha hört samma sånger med tillhörande rörelser upprepade 
gånger, är med och vinkar, klappar och viftar.  
 
Enligt McKechnie visar studien att bibliotekets Storytime bidrar med en positiv grund och en 
känsla av delaktighet för de små i ”literary activities”. Det skapas en social interaktion mellan 
barnen och de deltagande vuxna som förstärker och bekräftar barnens lärande.  
 
Shelley Stagg Peterson (2012) har skrivit artikeln Preschool Early Literacy Programs in 
Ontario Public Libraries, även hon professor vid universitetet i Toronto, Kanada.  
Syftet med artikeln är att redovisa en studie som undersöker hur en specifik biblioteksaktivitet 
som är utformad av bibliotekspersonalen stödjer och uppmuntrar ”early literacy” (det barn vet 
om läsning och skrivning innan de själva kan läsa och skriva) hos tre- och fyraåringar inför 
deras skolstart. Man vill också kartlägga föräldrarnas medverkan och påverkan på barnens 
förmåga att intressera sig för böcker och läsning. Undersökningen innehöll, förutom en 
strukturerad observationsstudie av nästan 200 barns deltagande i biblioteksprogrammet, även 
en enkätundersökning av 100 föräldrar/vårdnadshavare och intervjuer med tio bibliotekarier. 
De områden som arbetades med i de undersökta biblioteksprogrammen var sådana ”literacy 
skills” som har visat sig ha en direkt koppling till barns läsutveckling, såsom: barnens 
förmåga att intressera sig för text och läsning, fonologisk medvetenhet, ordförråd och förmåga 
att följa en historia. Det var en livlig miljö, så sessionerna spelades in (audio) för att i 
efterhand hjälpa forskarna att komma ihåg och tyda sina anteckningar. Datan hos Peterson 
(2012) analyserades induktivt, det vill säga att själva forskningsresultatet genererade teorin 
(Bryman, 2008).  
 
Eftersom undersökningen sträckte sig över en längre tid (elva veckor), kunde författaren i 
resultatdelen redovisa ett antal exempel på barnens ökade engagemang i böcker och till 
läsning, men även ökad skolmognad: 
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Barnen läste egna berättelser till bilderböcker, de ville att familjemedlemmar 
skulle läsa för dem oftare och ibland låtsades barnen vara bibliotekarier hemma. 
En mamma berättade att barnet ville att de skulle sitta i ring på golvet och läsa, 
och att barnet höll upp boken och visade bilderna som på biblioteket. Hon läste 
också böcker för sina dockor. Föräldrar anmärkte också att deras barn verkade 
ha blivit mer sociala och självständiga, och att de kunde sitta i en liten grupp och 
lyssna tillsammans (Peterson, 2012).  

 
Slutsatsen som artikelförfattaren drar av sin undersökning är att biblioteksverksamheter som 
vänder sig till små barn på ett positivt sätt bidrar till ökad litteracitet och delaktighet, för 
barnen i sig men också mellan barnen, barnen och deras vårdnadstagare och 
bibliotekspersonalen. Undersökningen visade även att vårdnadshavarens engagemang är 
avgörande för utfallet av programmen (Peterson, 2012). 

Roz Stooke och Pamela J. McKenzie vid universitet i Ontario, Kanada, presenterar i sin studie 
Leisure and Work in Library and Community Programs for Very Young Children (2009) sina 
resultat från en undersökning av biblioteksprogram som riktar sig till bebisar. Forskarna har 
genomfört ett femtiotal observationer av ett antal biblioteksprogram, och tycker sig kunna 
bekräfta att programmen uppfyller Kanadas utbildningsmål i så måtto att de stödjer barns 
språkutveckling, är positivt för relationen mellan barnet och vårdnadshavaren och att 
verksamheterna fungerar som ett socialt stöd i samhället. De jämför i studien också resultaten 
med egen, tidigare forskning där barnbibliotekariers syn på läsning för barn beskrevs som 
nöjesläsning, medan lärares och pedagogers dito refererades till som arbete och lästeknik. De 
tycker sig se en förändring hos bibliotekarierna, som numera undervisar föräldrarna i sin roll 
som barnets första lärare; att stödja barnens tidiga lärande benämns och anses idag vara ett 
viktigt arbete. Forskarna undersöker också hur småbarnsaktiviteter som egentligen är menade 
som avkoppling, många gånger upplevs och genomförs som ett slags arbete.  

Stooke och McKenzie (2009) har analyserat sitt material med hjälp av teorier som fokuserar 
på dikotomin mellan arbete och avkoppling/fritid, däribland Jenna Hartels (2003) BoI-
relaterade forskning, men även, för att bredda analysen, genusforskaren Dorothy Smith (2005) 
och hennes teorier om livet som ett pågående ”arbete”. 

Resultaten visade att biblioteksprogrammen som vände sig till små barn uppmuntrade till 
goda relationer mellan barnet och vårdnadshavaren. De (programmen i studien) fungerade 
som ett socialt kitt mellan olika grupper i samhället. Verksamheterna hjälpte också barnen att 
bli uppmärksamma på språket; hur det låter och hur det känns. Detta skedde med hjälp av 
”embodied practices”, att de vuxna använde sina och barnens kroppar för att illustrera en 
saga, röra sig till musik, dansa etcetera (s. 664-665). Författarna (2009) framförde dock en 
viss kritik till en del av programmen som de uppfattade som alltför styrda och ensidigt 
inriktade på att mäta och uppnå skolmognad hos barnen. För mycket ”arbete” helt enkelt.  

I boken Library Services from Birth to Five: Delivering the best start, en antologi med 
redaktörerna Carolynn Rankin och Avril Brock (2015), skriver ett antal BoI-forskare och 
bibliotekarier om olika sätt att möta små barn och föräldrar på bibliotek. De olika kapitlen 
handlar bland annat om hur barnverksamheter på bibliotek som rim- och ramsor kan bidra till 
att stärka användares sociala nätverk, hur barnkonventionen kan implementeras i 
biblioteksplaner och om hur bibliotekarien kan bli en som möjliggör för barnet att ta del av 
biblioteket i sin egen rätt. Det erbjuds många praktiska tips och exempel på hur verksamheter 
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med embodied practices kan planeras. Ett kapitel beskriver barnbibliotekarierna Shelley 
Bullas och Ben Lawrence och deras musikverksamhet med sång och rim- och ramsor på sitt 
bibliotek i norra England. De har en filosofisk ansats till verksamheten som bygger på Zoltán 
Kodálys teorier. Kodály var en ungersk tonsättare under förra seklet som byggde upp en 
musikskola utifrån principer som i mycket liknar Suzukis (se 1.1). Tanken är att barnen 
genom musiken fostras till goda samhällsmedborgare, och författarna översätter detta till 
biblioteket och hur det kan hjälpa och leda små barn till ett språk (Bullas & Lawrence, 2015). 

Babies, bodies, and books” —Librarians' Work for EarlyLiteracy är en artikel av Åse 
Hedemark och Jenny Lindberg (2018). Hedemark och Lindbergs artikel belyser en lite annan 
aspekt av ”barn på bibliotek”, nämligen barnbibliotekariernas roll, hur de använder sina 
kroppar i samspelet med de små barnen. Syftet med artikeln är att redogöra resultatet från en 
studie av hur barnbibliotekarier på olika sätt stödjer små barns språkutveckling. Författarna 
konstaterar att det inte finns så mycket forskning inom BoI (Biblioteks- och 
Informationsvetenskap) som har ”embodiment” och dess koppling till biblioteksprogram för 
små barn i fokus.   
 
Forskarna deltog i ett antal biblioteksaktiviteter för små barn, 3-9 månader, och deras 
vårdnadshavare, och dessutom genomförde de en fokusgruppintervju med barnbibliotekarier.  
Innan den observerade biblioteksverksamheten startade dokumenterade forskarna 
biblioteksrummet, hur möbler var placerade och liknande, samt det material som skulle 
användas. Hedemark och Lindberg (2018) skriver att de hade förberett ett strukturerat 
kodningsschema inför observationerna, men snabbt övergav ambitionen att kunna studera det 
enskilda barnet och dess rörelse så i detalj, för att istället fokusera på aktiviteten i sig 
(exempelvis att bibliotekarien läste ur en bok och visade bilder, eller sjöng en ramsa) och 
försöka ta in hela rummet. 
  
I studien tillämpades analytiska begrepp såsom ”embodiment” (förkroppsligande), ”corporeal 
activities” (kroppsliga aktiviteter) och ”literacy activities/practices” (språkutvecklande 
aktiviter/praktiker) och de har hämtats från forskare inom ”New Literacy Studies”, till 
exempel Haas och Witte (2001). De belyser skillnaden mellan ”body” och ”embodiment” 
genom att hävda att ”kroppen är en kulturell, social och språklig konstruktion, embodiment är 
(upp)levd erfarenhet” (Haas & Witte, 2001. s. 417).  
Se kapitel 3.3 för en närmre genomgång av begreppen.  
 
En kvalitativ forskningsanalys genomfördes, först med fokus på vad deltagarna faktiskt sade 
och gjorde, sedan med den analytiska intentionen inställd på de nämnda begreppen ”literacy 
activities”, ”embodiment” och ”literacy practices”. Författarna tar fasta på tidigare forskning 
inom BoI bland andra Lloyd (2010) och McKechnie (2006), som beskriver litteracitet ur ett 
kroppsligt perspektiv.  
 
Hedemark och Lindberg (2018) har använt begreppen induktivt, både som analysmetod och 
som teorimodell. I texten ges flera konkreta exempel på hur teorin fungerar i praktiken med 
citat från både intervjun och fältanteckningarna från observationerna. Flera av begreppen 
återkommer i resultatdelen i artikeln som en slags mall för hur man kan uppnå en ökad 
litteracitet hos små barn.  
 
Författarna (2018) visar med sin studie hur kroppar i biblioteksrummet blir till platser, 
utgångspunkter, för information och kommunikation. Det gäller i lika hög grad 
bibliotekariernas kroppar som barnens eller deras föräldrars dito.  
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Barnbibliotekarierna i intervjun understryker vikten av att göra läsningen fysisk för barnen för 
att fånga in dem och få dem intresserade av böcker och läsning. Som exempel uppmanas 
föräldrarna att göra rörelser tillsammans med barnen, men även att hela tiden relatera 
läsningen till barnens egna kroppar:  
 

...bibliotekarien säger: ”ett exempel är Lilla Näsan, en barnbok av Emma 
Adbåge. Alla böcker i den serien kan inspirera till samtal om vad den lilla 
kroppen kan göra i den verkliga världen.” Bibliotekarien visar med det 
uttalandet synen på läsningen som en process som på ett aktivt och vitalt sätt 
involverar kroppen (s. 430).  

 
Resultatet av studien visar att det är mycket ”corporeal activities” och ”embodiment” på 
biblioteket för de små barnen som deltog i programmet, och att det finns en stor professionell 
erfarenhet hos barnbibliotekarierna kring detta. De intervjuade barnbibliotekarierna 
konstaterar att de i sitt arbete blivit mer medvetna om kroppens betydelse när man 
kommunicerar med små barn, och att de känner en större trygghet i att lita på den känslan i 
sin professionella vardag. En slutsats var dock att den kunskapen behöver lyftas och erkännas 
som en stor potential när det gäller barns läsning, både från makthavare och politiker, men 
även från bibliotekarierna själva.  

2.2 Tidigare studier 
 
En text som har inspirerat till mitt val av uppsatsämne är Får jag ta med min bebis in? En 
fokusgruppstudie om bebisföräldrar på folkbiblioteket, en magisteruppsats vid BHS av 
Johanna Holmström från 2009. Syftet med uppsatsen är att redogöra för en studie av 
småbarnsföräldrar och deras syn på biblioteket. Hur använder de biblioteket idag, vad kunde 
bli bättre och hur kan biblioteket möta deras behov? För att få svar på dessa frågor har 
Holmström intervjuat tre fokusgrupper med småbarnsföräldrar, totalt elva mammor. 
Gemensam nämnare var att de alla hade ett barn yngre än ett och ett halvt år, samt att alla 
hade varit på biblioteket med sitt barn. Grupperna träffades en gång i lokaler på biblioteket 
och alla hade sina bebisar med sig (även Holmström).  
 
Holmström analyserade sin empiri genom att ”koda material, dela upp det i enheter och söka 
efter trender och mönster” (Holmström, 2009, s.23). De trender och mönster som uppstod 
under intervjuerna var ”mötesplatser, information och kunskap i föräldrarollen, 
biblioteksbesök och önskemål om biblioteket”, och Holmström har använt sig av dessa för att 
försöka besvara sina forskningsfrågor. Studien visade att mammorna såg biblioteket som ett 
kulturhus, men även som ett slags mötesplats. De ansåg att det blivit viktigare med den 
sociala aspekten av biblioteket efter det att de hade blivit föräldrar. Informanterna, som alla 
verkade vara engagerade i sina barns utveckling, tyckte att biblioteket även fungerade som ett 
slags kunskapscenter för föräldrar, de tog upp föräldrahyllan och föreläsningar om 
babymassage och barnmat etcetera som exempel. De hade fått information om biblioteket och 
dess verksamheter som riktar sig till små barn dels från vänner och bekanta, men även från 
BVC och öppna förskolan. Som slutsats kunde Holmström konstatera att alla var nöjda med 
biblioteket i stort och dess utbud för små barn och föräldrar, men de skulle gärna sett fler 
aktiviteter riktade till deras målgrupp.  
 
Som förslag till vidare forskning skriver Holmström:   
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 (…) resultatet av min undersökning visar att bibliotekets program som riktar sig 
till föräldrar och bebisar fyller många viktiga funktioner. Samtidigt är dessa 
verksamheter, t ex sagostunder, rim- och ramsstunder och bebisbokprat, 
bristfälligt dokumenterade. Det vore därför intressant att studera dessa närmre. 
En möjlig infallsvinkel skulle kunna vara att jämföra bibliotekens intentioner 
med dessa aktiviteter med föräldrarnas upplevelse av dem. Det skulle också vara 
spännande att titta närmre på vilka funktioner programmen fyller (Holmström, 
2009. s. 57). 

Den tidigare forskningen jag granskat har haft corporeal activities och embodiment som 
närvarande teoretiska begrepp på ett eller annat sätt, därför har de varit relevanta för min 
undersökning. Det som förenar studierna från framför allt Kanada är inriktningen på 
skolmognad och litteracitet som resultat. Det har inte varit så framträdande hos de svenska 
texterna.  
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3. Teori och begrepp 
 
I detta kapitel redogör jag för de teorier och begrepp jag har använt som redskap i mitt 
analysarbete. De är valda för att de på olika sätt kan ringa in mina forskningsfrågor om 
bebisars känsla av delaktighet och egenmakt. De handlar alla om hur barnet genom sin kropp 
ges möjlighet att visa dessa känslor.  
 

3.1 Subjektskapande 
I boken The Interpersonal World of the Infant (Stern, 1985) hävdar Stern att spädbarnet är en 
egen, självmedveten individ och att barnet alldeles från början har ett aktivt och kompetent 
samspel med andra. Stern menar att spädbarnet från 7-8 månader upptäcker sitt eget 
subjektiva inre (intersubjektiviteten), och att de subjektiva minnena kan delas med andra. 
Stern (1985) skriver om det lilla barnet och dess subjektskapande som olika sätt att förhålla 
sig till omvärlden beroende på var i sin utvecklingsdomän barnet befinner sig. Stern var tidig 
med att hävda att det lilla barnet är kapabelt till självständigt tänkande, att det har en fri vilja 
och att det deltar från födseln i ett socialt samspel. Detta visar barnet bland annat genom 
blicken; att spädbarnet kan styra sin egen blick till eller ifrån kontakt eller objekt.                                                                       
Stern har delat in barnets subjektskapande i fyra olika förnimmelsestadier som alla är 
intressanta som teorier i min undersökning, men jag har valt de två mittersta som mest 
relevanta; kärnsjälv och subjektivt själv (intersubjektivitet). ”Kärnsjälv” – cirka tre månader 
gammalt kommunicerar och samspelar barnet med sina föräldrar. ”Subjektivt själv”– från 
cirka åtta månader. Då söker sig barnet utåt, det uppfattar att det finns en omvärld som det 
kan välja att delta i eller inte. Detta visar barnet med kroppen; att visa entusiasm inför något 
genom rörelser och minspel, eller att visa avståndstagande genom kroppsspråk och röst. Dessa 
ickeverbala känslor uttrycker barnet på olika sätt och omgivningens reaktioner på dessa är 
avgörande enligt Stern (1985) för hur nästa stadie, ”Verbalt själv” utfaller. Alltså barnets 
språkutveckling från cirka 15 månader när barnet börjar tala. Dessa stadier ska ses som 
utvecklingsdomäner snarare än faser, de avlöser inte varandra utan de är olika sätt att förhålla 
sig till omvärlden. Hos en vuxen människa existerar domänerna sida vid sida och personen 
förstår omvärlden genom domänerna (Stern, 1985).  

Det finns mycket skrivet om subjektskapande och barn, men då nästan uteslutande om barn i 
förskole- skolåldern och synen på hur miljön i klassrummet bidrar till subjektskapandet hos 
barnet (Nordin-Hultman, 2004). Grunden i dessa antaganden går med hjälp av Johansson och 
Hultgren (2015) att översätta till de små barnen; den omgivande miljön spelar en stor roll 
även för det lilla barnet för att det ska få möjlighet att uppleva ett subjektskapande. 

3.2 Delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som har varit närvarande i hela min undersökning. Det kan vara 
svårt att ringa in en bestämd betydelse; de flesta har en egen uppfattning om vad det innebär. 
Johansson och Hultgren (2018) skriver i rapporten Att utforma ett barnbibliotek tillsammans 
med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö stadsbibliotek att delaktighet är något som 
”görs”, i detta specifika fallet handlade det om barns aktiva deltagande i skapandet av det nya 
barnbiblioteket. Inför arbetet utformade en delaktighetsgrupp på biblioteket ett program om 
hur de tänkte kring barns delaktighet: 

 
• Att barn och deras vuxna har möjlighet att påverka vår verksamhet på olika sätt.  
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• Att vi tar deras åsikter och förslag på allvar och låter dessa avspegla sig i det vi gör.  
• Att de som besöker oss gör och får göra avtryck.  
• Att delaktighet är ett förhållningssätt.  
• Att delaktighet handlar om att lyssna, visa respekt, inkludera och kommunicera (s. 21). 
 

Delaktigheten förutsätter en slags aktiv handling; man gör sig delaktig efter att ha blivit 
inbjuden. Johansson och Hultgren (2018) skriver om den kroppsliga delaktigheten som de 
små barnen visar: 
 

När vi studerar de yngsta barnen på biblioteket blir det uppenbart att inte bara 
synen och hörseln är involverade i deras upplevelse av miljön, utan även de 
andra sinnena (…) De yngsta barnen tar in miljön med hela kroppen, de både 
bläddrar i och smakar på böckerna, känner på de olika ytor som de kryper över, 
kramar och bär omkring på gosedjur och upplever vad som händer när kroppen 
interagerar med tingen. En bibliotekarie som observerade besökarna på den 
tillfälliga barnavdelningen noterade ett barn, som intresserade sig för en 
pall: 1,5-åring häver sig upp och väger på blå pallen, testar att hänga, testar 
tyngden på kroppen, styrkan. Gungar fram och tillbaka på pallen. Biter/slickar 
på pallen. (...) Exemplet visar hur barnet använder kroppen för att utforska 
tingen och vice versa, använder tingen för att utforska kroppen och dess 
möjligheter. Tingen blir på så vis en sorts förlängning eller utvidgning av 
kroppen (…) med vars hjälp barnet kan nå längre i sin upplevelse och i sitt 
lärande (Johansson & Hultgren, 2018, s. 30).  

 
Vidare menar författarna (2018) att delaktighet hänger samman med ett utövande av 
medborgarskap och att det kan skapa en känsla av egenmakt, empowerment (s. 21, 55). 

Eftersom BoI är en tvärvetenskaplig disciplin passar även Anna Ehrlins (2012) etnografiska 
studie av musik i förskolan, Att lära av varandra, in för att beskriva begreppet delaktighet. 
Författaren skriver hur kommunikation genom musikaktiviteter kan skapa en känsla av 
delaktighet. Musikaktiviteterna som åsyftas innefattar sång, språkljud, spel på instrument, 
rörelse och mimik. Begreppet delaktighet används här för att beskriva hur barnet ges 
möjlighet att utvecklas i sin egen rätt och tillägna sig nya erfarenheter, genom att delta i 
gemensamma aktiviteter som erbjuds (till exempel på ett bibliotek). Ehrlin (2012) har också 
studerat hur barns möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten beskrivs utifrån 
demokratiska värden. En av slutsatserna är att barns delaktighet hör samman med om de ges 
aktiv möjlighet till kontaktskapande uttrycksformer (s.17). 

3.3 Embodiment, Embodied practices och Corporeal activities 
	
Inom BoI (Biblioteks- och Informationsvetenskap) finns det inte så mycket forskning som har 
kroppsliga uttryck som utgångspunkt; alltså studier som fokuserar på den ickeverbala 
informationen som – i detta fallet - barnet ger och får ta del av. Annemaree Lloyd 
och Michael Olsson gör dock just detta; de utforskar ”corporeal activities” och ”embodied 
practices” i olika aspekter och konstaterar i sin studie Being in place: embodied information 
practices att all kunskap härleds från handlingar som upprepas, och att det krävs en aktiv 
relation till de förmedlade kunskaperna för att riktigt förstå dem. Alltså hur den delade 
erfarenheten och kunskapen har sitt ursprung i den kroppsliga förnimmelsen av att vara 
delaktig i den komplexa väv som är mänskliga relationer, aktiviteter och ting (Lloyd & 
Olsson, 2017). Om man betraktar bibliotekets olika former av ”rim och ramsor/sångstund för 
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små barn” utifrån den aspekten passar den som hand i handske; den nedärvda, delade 
erfarenheten som förmedlas i ett dylikt program får det lilla barnet att känna sig delaktig, och 
i sin egen rätt uppgå i något större. 
 
I Rim- och ramsor är kroppen hela tiden central, den är själva materialet som pedagogen, 
föräldern och barnet använder i de corporeal activities som utmärker en rim- och ramsstund.  
Hedemark och Lindberg (2018) skriver ”vi (bibliotekarien) kan använda kroppen att lära 
barnen ord, kroppen och rörelsen- allting hjälper barnet att lära sig språket” (s. 429). Lloyd 
och Olsson (2017) skriver att kroppen är central i lärandeprocessen, och när det handlar om 
små barn, som med rörelser och sånger reagerar och deltar i en ”literacy practice”, blir den 
(aktiviteten) embodied, eftersom sångerna och ramsorna har en så tydlig fysisk dimension. 
Barnen som deltar kan -i bästa fall – uppleva en känsla av embodiment (Lloyd & Olsson, 
2017). 

3.4 Empowerment 
 
Barbro Johansson (2010) skriver om barnperspektivet och barns perspektiv i 
Barnbibliotekarier och forskares barnperspektiv. Hon frågar retoriskt varför vi använder 
begreppet barnperspektiv, när det bidrar till att göra barnen till en ”markerad kategori”, på 
samma sätt som andra tillhörigheter markeras som ”kvinna”, ”utlandsfödd”, 
”funktionsnedsatt” etcetera, för att ange ett avstånd från ”normal-personen” (som ofta 
associeras till en cis-man) (Johansson, 2010). Likt Yvonne Hirdmans (1988) ”genussystem” 
som gör just skillnaderna mellan könen betydelsebärande, kan man tala om ett ”ålderssystem” 
som håller isär och rangordnar människor utifrån ålder. Johansson (2010) menar att ”Det 
yttersta målet med att inta ett barnperspektiv därför skulle kunna vara att tömma begreppet 
”barn” på mening och i stället sträva efter att erkänna och respektera varje individs unika 
perspektiv” (Johansson, 2010. s. 26). Detta ”varje individs unika perspektiv” förklarar 
Johansson (2010) med begreppet ”empowerment”, alltså ”en process där individen ges eller 
tar sig möjligheten till större inflytande över sitt liv och de sammanhang han/hon befinner sig 
i” (s. 26).  
 
Johansson (2010) översätter begreppet ”empowerment” med egenmakt, delaktighet, 
bemyndigande, egenkontroll. Det är ord som visar på en rörelse; att en person aktivt ges eller 
tar sig rätten till större inflytande över sitt liv (s. 26). Hon citerar Ole Petter Askheim: 
”empowermenttanken tar sin utgångspunkt i en positiv syn på människan som ett i grunden 
aktivt och handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt 
förhållanden (Askheim, 2007, s.19). Översatt till ett bibliotek som erbjuder rim- och ramsor 
för små bebisar, skulle det innebära stora möjligheter till erhållen känsla av egenmakt hos 
barnet om aktiviteten har ”rätt förhållanden”. Johansson skriver om egenmakt och hierarkier, 
att de inte är givna på förhand, utan maktrelationer uppstår vid varje mänskligt möte. Varje 
händelse och varje inblandad får bidra med sina resurser (s. 28). Johanssons exempel på rätt 
förhållanden för barn och bibliotek handlar om större barn. Hon skriver om deras känsla av 
egenmakt när de känner till biblioteket och biblioteksrummet, blir sedd av bibliotekarien, hur 
det fungerar att låna, var böckerna finns etcetera. På liknande sätt skulle det för små barn som 
deltar i en sångstund på bibliotek kunna beskrivas som rätt förhållande när bebisen hälsar och 
blir bekräftad av andra, i igenkänning av sånger och rörelser, att möta blicken hos en annan i 
förväntan och liknande.  
 
Dessa begrepp kommer jag använda i min analys av min empiri. De fungerar alla som möjliga 
indikatorer på subjektskapande och delaktighet hos bebisarna, och om det går att på något sätt 
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hävda att dessa känslor visas hos barnen, kan man möjligen se det som ett tecken på att 
barnen upplever det som biblioteket i sin ansats avser med sin verksamhet (se 1.1).  
 
4. Metod  

I detta kapitel redogör jag för mitt val av insamlingsmetod och hur jag samlade in mitt 
empiriska material. Även valet av analysmetod samt hur jag har analyserat/bearbetat 
materialet redovisas.				 

4.1 Insamlingsmetod 
 
Enligt Bryman (2008) används vetenskapliga observationer som insamlingsmetod om man 
vill studera en viss grupp och dess förehavanden, dynamik och maktstrukturer (s. 266). Om 
det är bebisars beteende i biblioteksrummet man är intresserad av är observationsmetoden 
given, då det ju inte går att intervjua små barn som ännu inte kan prata. Bryman (2008) 
beskriver den ostrukturerade observationen som en metod som inte har något egentligt 
schema, men med syftet att ”så detaljerat som möjligt notera hur deltagarna i en miljö beter 
sig och att ge en narrativt hållen beskrivning av det beteendet (s. 266).   
 
Som insamlingsmetod valde jag den semistrukturerade, deltagande observationsmetoden med 
en etnografisk ansats. En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera 
fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, 
betrakta, anteckna (Ehn & Löfgren, 1996. s.115). Just ”semistrukturerad” var en term som 
uppkom under handledningen av en kurskamrat som förslag till beskrivning av min studie. I 
princip betyder termen att jag hade ett kodningsschema men inte så exakt detaljerat, och som 
erbjöd den typ av flexibilitet som kännetecknar den semistrukturerade intervjun. Min tanke 
var att sitta i rummet där aktiviteten pågick, men att inte aktivt delta för att inte störa 
informanterna och göra dem obekväma, jag valde alltså den lägsta nivån av delaktighet. Då 
jag var intresserad av barnens delaktighet och om och hur de i så fall skulle visa en eventuell 
känsla av ”empowerment”, hade jag inför första tillfället förberett ett strukturerat 
kodningsschema där jag tänkte fylla i deltagarnas rörelser etcetera. Men redan efter två 
minuter insåg jag att det inte skulle fungera; dels för att det var för många barn och 
följaktligen för många rörelser för att jag skulle kunna registrera ens en bråkdel, och dels för 
att det egentligen inte går att säga någonting säkert om varför ett barn viftar med en arm eller 
ett litet ben när det blir taget ur sitt sammanhang. Jag valde istället att fokusera på de sånger 
och ramsor som sångstunden bestod av, och utifrån dem skriva ner speciella skeenden och 
händelser, för att sedan kunna identifiera eventuella mönster som underlag för att kunna 
besvara mina forskningsfrågor. Eftersom jag visste att sångerna och ramsorna skulle vara 
ungefär de samma vid alla observationstillfällena kändes det som en framkomlig väg.  
 
Inspirerad av McKechnie´s (2006) studie (2.2) är här exempel på hur mina fältanteckningar 
såg ut (RP betecknar rörelsepedagogen som genomförde rim- och ramsorstunden): 
 

Öppna och stäng och klappa lite grann, RP sjunger, öppnar och stänger sina 
händer som en storknäbb. Vänder sig mot barnen en och en, uppmanar 
föräldrarna att göra samma sak med barnens händer i sina. Kul! Även benen på 
bebisen används i rörelserna, funkar som en tittut-visa, alltid bra. Ett barn 
försöker tydligt göra rörelsen med händerna.   
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Nu är det lite stökigt, men alla tystnar så fort RP knackar på gitarren. 
Spännande! Vad kommer nu? Ja den! sa en mamma när hon hörde Imse Vimse. 
Det blir så bra när det är en sång de vuxna kan redan innan, mycket mer 
engagemang. Alla knåpar på med fingrarna uppför tråden. Barnen är glada. 
 

 
Som stöd och komplement till tolkningen av bebisarnas eventuellt upplevda känslor av 
delaktighet och empowerment ville jag fråga de medföljande vuxna om deras syn på dessa 
begrepp. Vidare ville jag på något sätt också ta reda på hur de (föräldrarna) såg på bibliotekets 
utbud i relation till bibliotekets intentioner. Då jag ansåg att det skulle vara svårt att förklara 
vad jag menar med mina forskningsfrågor i enbart skriftlig form, var det aldrig aktuellt med 
enkäter utan en intervju kändes som det bästa alternativet. Jag valde gruppintervjun som 
modell, dels för att det praktiskt var enklast att genomföra, men också för att gruppintervjun, 
enligt Bryman (2008), har öppna frågor som rör specifika händelser som respondenterna har 
upplevt, och som de tillsammans får diskutera (s. 206).  Kvale och Brinkman (2014) beskriver 
gruppintervjun som en nondirektiv intervjustil där moderatorn introducerar samtalsämnen för 
att få en rik samling synpunkter att analysera (s.191). 

4.1.1 Etik 
 
Att genomföra en observationsstudie innebär att man som forskare ställs inför vissa etiska 
dilemman. Mitt val, den (icke)-deltagande modellen (se 4.1), minskade risken att komma för 
nära mina informanter, att ”go native”, som kanske är den mest uppenbara fällan för den 
deltagande observatören. Men bara det faktum att vara iakttagen i sig kan ge en känsla av 
obehag för de inblandade, och är viktig att ha i åtanke när man genomför sin studie. Mina 
etiska överväganden var relativt enkla; inför varje observationstillfälle berättade jag kort för 
de medföljande vuxna vem jag var och vad jag gjorde där. Jag placerade mig sedan i ett hörn 
lite avskilt från deltagarna för att inte störa barnen och ta uppmärksamhet från ledaren. I min 
studie följde jag Högskolans i Borås etiska riktlinjer och rekommendationer gällande 
anonymitetskrav och GDPR, vilket i princip innebar att mina informanter i fokusgruppen fick 
skriva under en samtyckesblankett, då jag hade för avsikt att spela in intervjun. De små 
barnen behövde inte genom sina vårdnadshavare godkänna observationen, eftersom de var 
helt anonymiserade i studien. I transkriptionerna från gruppintervjun har jag inte urskilt de 
olika medverkanden från varandra utan sett dem som ”en grupp medföljande vuxna”, därför 
behövde jag inte samla in några personuppgifter från informanterna. De är inte kodade i 
utskriften och därmed inte möjliga att identifiera.  

4.1.2 Insamling av empiriskt material  
 
Biblioteket jag valde för mina observationer är Göteborgs stadsbibliotek med cirka 5000 
besökare per dag. Biblioteket har lång erfarenhet av verksamheter för barn i olika åldrar och i 
dess verksamhetsplan kan man läsa om barnen som en särskilt prioriterad grupp för 
biblioteket. Det finns även en intern strategi om att bli ett mer användarstyrt bibliotek där alla 
olika gruppers önskemål och behov ska tillfredsställas och likställas; barnens 
användarperspektiv anses särskilt viktigt att lyfta fram (KB, 2017). Detta spelade in när jag 
skulle bestämma ett bibliotek för min undersökning; jag har varken personliga eller 
professionella kopplingar till sagda bibliotek. 
 
Bibliotekets barnavdelning är stor och inbjudande och det finns flera platser där föräldrar kan 
sitta tillsammans med sina barn och läsa och mysa. Mjuka kuddar, mattor och färgglada 
möbler förstärker bilden av en inspirerande miljö att vistas i för små barn.  
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Bibliotekets intentioner när det gäller barn och barns läsande är tydliga; det finns 
läsfrämjande satsningar som vänder sig till barn i alla åldrar, bokstart, läs högt, 
läsambassadörer, läs i förskola, men även stöd till förskolor att skapa ett grundbestånd av 
böcker som ett komplement till biblioteket. Fokus för biblioteket ligger i att få barnen att bli 
läsande individer och en uppsjö olika aktiviteter med den intentionen erbjuds dessutom.  
Under våren har det funnits möjlighet att som förälder och barn tillsammans delta i ett flertal 
verksamheter som sträcker sig över flera veckor, varav två har fokuserat på just rim och 
ramsor. På bibliotekets hemsida kan man läsa om olika projekt som handlar om 
språkutveckling hos små barn: bokstart, sagostund, rim- och ramsor etcetera. Så här skriver de 
till exempel om projektet bokstart: ”Under det första året, redan innan vi kan tala, läggs en 
viktig grund för vårt språk…föräldrar uppmuntras att prata, lyssna, berätta, sjunga och ramsa 
med sitt barn” (Göteborgs stadsbibliotek, 2019).  
 
Mitt empiriska material bestod av fältanteckningar från fem observerade rim- och 
ramsor/sångstund för bebisar (4-11 månader), och transkriptioner från en gruppintervju med 
fem medföljande vårdnadshavare.  

4.1.3 Genomförande 
 
Som första led i mitt arbete tog jag kontakt med den ansvariga för barnverksamheten på 
biblioteket i fråga, och berättade att jag ville göra en observationsstudie som del av min 
kandidatuppsats. För att förtydliga berättade jag att jag ämnade genomföra en icke-deltagande 
observation, alltså att jag tänkte sitta ”som en fluga på väggen” och bara iakttaga. Efter att 
pedagogen som hade hand om rim- och ramsor/sångstunden gav klartecken var det bara att 
sätta igång.  
 
Själva rim- och ramsorstunden jag har observerat utspelade sig i ett runt rum med golvyta stor 
nog för cirka 15 bebisar och medföljande vuxna. På sessionerna var det mellan 12 och 15 barn 
och lika många vuxna. Det var mjuk belysning i rummet och på golvet lade den ansvariga rim- 
och ramsorpedagogen (RP) ut mjuka mattor med stjärnor och månar i glada färger för bebisarna 
att vara på. De flesta barnen var sex månader och uppåt; många kunde sitta och stå med lite 
stöd. RP fångade barnens intresse genom att knacka lite på sin gitarr, sedan var det igång. 
Programmet bestod av cirka tjugo sånger och ramsor. RP hade olika instrument; gitarr, 
ukulele, djembetrumma och blockflöjt, men även rytminstrument i form av färgglada ägg som 
de små bebisarna shakeade loss med. Barnen och de vuxna sjöng med, gjorde rörelser, stod 
upp, satt ner, hälsade på varandra etcetera.  
 
Fältanteckningarna jag förde är uppställda som en slags lista utefter de sånger som RP 
använde. Listformen gjorde det lätt att jämföra de olika sångerna och det som utspelade sig 
under tiden, från en observation till nästa tillfälle, eftersom det var ganska många av sångerna 
som upprepades från gång till gång. 
  
Gruppintervjun planerade jag in direkt efter den fjärde observationen. Informanterna till 
gruppen valdes ut genom att fråga ett antal medföljande vuxna på ett av 
observationstillfällena om de ville delta, och det var inte svårt att få ihop fem intressenter.  
De fem som var med verkade alla vara medvetna föräldrar; de visste vad samhället hade att 
erbjuda småbarnsföräldrar. De deltog i olika BVC- grupper och andra barnaktiviteter, och det 
kändes som att alla hade ett starkt nätverk av familj och vänner. Samtliga hade bibliotekskort 
även innan bebistiden, men var oftare på biblioteket efter det att de hade blivit föräldrar. 
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Några lånade regelbundet böcker, både till sig själv och barnet, ofta i samband med rim- och 
ramsstunden.  
 
Då intervjun genomfördes direkt efter en rim- och ramsstund var barnen kvar på golvet 
tillsammans med de vuxna. Inspelningen fungerade förvånansvärt bra; bebisarna lät ju en del 
och det var en viss rörelse i rummet. Det jag ville få reda på med hjälp av gruppintervjun var 
de vuxnas syn på mina tankar om eventuellt empowerment och subjektskapande hos barnen, 
därför var inte de enskilda personerna viktiga att urskilja i diskussionen. I en gruppintervju är 
risken att någon eller några röster blir tongivande och styr samtalet, och om inte materialet 
kodas kan det vara svårt att i efterhand avgöra om intervjun var jämlik eller ej. Jag kunde 
konstatera under intervjun och även under transkriptionsarbetet, att alla fem aktivt deltog för 
att göra gruppintervjun så bra som möjligt. Informanterna var lätta att samtala med, och 
eftersom mitt intresse av dem var som vuxna i samspel med barnen, blev det en trevlig stund 
med prat om det som de gillar mest: det egna barnet. 

4.2 Analysmetod 
 
Som analysmetod har jag använt en kvalitativ innehållsanalys. Den används ofta som modell 
när det handlar om tolkning av intervjuer och observationsanteckningar. Bryman (2008) 
skriver att det är den vanligaste metoden när det gäller kvalitativ analys av dokument. Han 
beskriver den som en strategi för sökandet efter teman i den data man har (s. 505-506). Det 
finns två vägar att gå inom innehållsanalys, induktivt eller deduktivt; antingen att man inte i 
förväg bestämmer teman i texten, utan grundar sin teori utifrån vilka teman som uppstår, eller 
att man bestämmer teman och sedan gör tolkningen (Rivas, 2011). I mitt fall har jag försökt 
använda mig av båda vägarna; i analysen av intervjun sökte jag induktivt efter mönster och 
teman, i observationsanalysen använder jag deduktivt de teoretiska begrepp jag har 
identifierat som användbara för att försöka besvara mina forskningsfrågor. Det är självklart så 
att de två delarna flyter in i varandra, inte minst för att min intervjuguide är konstruerad efter 
det att jag genomförde de första observationerna, och inför gruppen framförde jag också några 
teorier jag använde i min analys av observationerna som diskussionsunderlag. I resultatdelen 
har jag försökt sammanföra de olika delarna till en helhet.  

4.2.1 Genomförande 
 
Mitt analysarbete startade redan efter den första observationen då jag gick igenom mina 
fältanteckningar och skrev ner iakttagelser och reflektioner. Det arbetet fungerade som en 
utvecklande spiral; nästa observation kunde ta vid där den förra slutade. Det blev lättare för 
varje gång att se återkommande mönster och relatera dem till mina teoretiska begrepp. De 
mest framträdande mönstren från observationsanteckningarna var utan tvivel 
gemenskap/delaktighet och embodiment. Flera anteckningar går ut på att beskriva bebisarnas 
förtjusning i att i sin kropp vara i rummet tillsammans med andra kroppar. De små barnen 
visade på en lust att vara med i rörelserna som föräldrarna gjorde till sångerna, rörelser som 
ofta gjordes med hjälp av barnens kroppar, som ”Spring efter vatten, ös upp” med barnens 
ben. Att sångerna ofta återkom från vecka till vecka gjorde mig förberedd på det jag ville 
iaktta. 
I arbetet med att utforma min intervjuguide fungerade dessa observationsmönster som 
grund. Bland de olika ämnen som diskuterades under fokusgruppintervjun var det 
några som stack ut som mer intressanta. Dels för att informanterna gärna hakade på 
och hade synpunkter och funderingar, dels för att de berörde och ibland gick upp i de 
teoretiska begrepp som jag hade urskilt som relevanta för min studie. De trender och 
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mönster som framkom under intervjun var framför allt delaktighet/gemenskap och 
embodiment. När jag förklarade vad jag menade med empowerment och 
subjektskapande kunde vi tillsammans se exempel på detta hos barnen i rim- och 
ramsorstunderna.   
Intervjumaterialet bearbetades på liknande sätt; efter gruppintervjun skrev jag ner funderingar 
som uppkommit under tiden, och jag läste även de anteckningar jag hade fört under själva 
intervjun. Sedan fungerade själva transkriberingen av intervjun i sig som en analys på jakt 
efter teman och mönster; i det tidskrävande arbetet får man ju upprepade gånger höra vad som 
sägs på ett mycket påtagligt sätt. En sak som underlättade arbetet med transkriberingen var att 
jag inte hade namngivna respondenter, därför var det inte viktigt att urskilja vem som sa vad.  
Bryman (2008) skriver att analysen av ett intervjumaterial startar vid transkriberingen, och att 
man kan ha den inställningen till arbetet för att se det som mer meningsfullt (s. 429). 
I mitt analysarbete har växlingen mellan att läsa fältanteckningarna från observationerna och 
transkriptionen från gruppintervjun fungerat på ett fruktbart sätt. Intervjuanteckningarna har 
kastat ljus på situationer i observationerna och vice versa.  
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5. Resultat och analys 
 
När jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys av den insamlade empirin kunde ett antal 
mönster och trender identifieras (se kapitel 4.2.1). Nedan presenteras olika teman som är 
relaterade till frågeställningen, teoribegreppen och syftet med uppsatsen, men också sådant 
som uppkom under analysarbetets gång. Del 5.1, gemenskap, är det tydligaste exemplet på en 
trend som uppkom under gruppintervjun som ett komplement till delaktighetsbegreppet, 
därför har jag valt att placera det avsnittet här i resultatdelen och inte tillsammans med de 
andra teoretiska begreppen i kapitel 3, där de också är mer utförligt förklarade. Detta visar på 
svårigheten att skilja de induktiva trenderna från de deduktiva begreppen i mitt analysarbete.  
Jag har här valt att utgå från ett tema och presentera resultatet samlat; alltså att blanda 
observationer med intervjumaterial, allt för att de olika teman ska belysas så klart som 
möjligt. Alla citat är från transkriptionen av fokusgruppintervjun. 

5.1 Gemenskap 
 
Gemenskap är den mänskliga strävan att skapa och ingå i olika gemenskaper för att kunna 
utbyta tankar och känslor med andra. Att känna gemenskap är grunden i ett socialt 
sammanhang, och en förutsättning för samhällelig utveckling (Stenberg, 2011) 

Den stora trenden i undersökningen var utan tvivel ordet gemenskap. Redan innan själva 
intervjun startade fanns en känsla i rummet att vi alla delade något; en erfarenhet av att ha sett 
barnen och de andra vuxna tillsammans i avväpnande lekar och sånger kanske. Att våga sänka 
garden och visa sig i lek är en klassisk ingrediens i teambildning till exempel. Att slappna av 
och leka inför andra vuxna kan vara prestigefyllt, men närvaron av barnen gör trösklarna lägre 
för de flesta. Gemenskap var det första som kom upp i fokusgruppen, och det gällde 
gemenskap på alla plan; mellan de vuxna och barnen, mellan de vuxna och mellan barnen: 

… det är nog att göra saker tillsammans, att känna gemenskap tror jag, det känns 
viktigt att ha nåt att göra tillsammans (…) vi gör ju detta gemensamt, jag och 
min kompis med barnen, det är kul att gå iväg tillsammans…det är kul att leka 
med barnen så här. 

 
Informanterna i fokusgruppen höll alla med om att det var viktigt och roligt att komma iväg 
hemifrån och ”göra nåt bra och kul ihop”, och att det även var för deras egen skull och inte 
bara för barnen som de gick på rim- och ramsor. Som en vårdnadshavare uttryckte det:  
 

Nu när man har barn kan man ju inte göra precis vad man vill själv längre, så 
om man kan ta med sin bebis på nåt och samtidigt träffa lite folk är det ju bra 
(…) och så är man ju ledig ganska mycket också. 
 

De vuxna kunde också relatera till de små och deras behov av gemenskap: 
 

(rim- och ramsor)…är ett jättebra sätt för NN att få träffa andra bebisar, det 
tycker h*n om, ja att få lära sig att vara tillsammans är väl jättebra för dem…de 
gillar ju det, att vara tillsammans med andra barn. 

 
Om man ser på hur de små barnen betedde sig i gruppen kan man nog utan att överdriva säga 
att de också njöt av den mänskliga gemenskapen; det var inget de verkade behöva lära sig. 
Små barn har en märklig förmåga att se skillnad på stora och små personer; är det en liten 
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människa känner de igen sig och reagerar med nyfikenhet och glädje. Detta redovisades på 
rim- och ramsstunderna med viftningar av armar och sprattlande av ben samt glada miner och 
gurgelljud. Att de medföljande vuxna själva var positiva och inbjudande till kontakt spelade 
naturligtvis en stor roll för barnen, men det var ändå påtagligt hur de små registrerade 
varandra, ville hälsa och utforska.  
 
I analysarbetet gick jag tillbaka till mina anteckningar från observationerna och jämförde med 
transkriptionen från intervjun, allt för att bekräfta känslan av gemenskap som de vuxna 
redogjorde för. Det var lätt att hitta exempel i fältanteckningarna på hur barnen visade den 
känslan. Det blev ett sätt att analysera i cirklar, först observerade jag barnen och läste 
fältanteckningarna, sedan läste jag intervjumaterialet, och sedan gick jag tillbaka till 
observationen för att bekräfta det jag uppfattade som viktigt.  
 
Ett konkret exempel på bebisarnas känsla av gemenskap var barnens reaktion när pedagogen i 
slutet av programmet, för att tona ner och avsluta, denna vecka tog hjälp av inspelad musik ur 
Barnen i Bullerbyn, samtidigt som hon blåste såpbubblor. För mig som iakttog blev det så 
vackert plötsligt, allt stannade upp och alla kände en känsla av gemenskap i den 
skönhetsupplevelsen tror jag. Bebisarna visade det genom att ooa och le och förundrat följa 
bubblorna med blicken och armarna. 

5.2 Delaktighet 
 
Att skilja på delaktighet och gemenskap kan vid första anblick vara svår, men om man 
betänker det som Stern (1985) kallar för barnets subjektskapande eller intoning; alltså att det 
lilla barnet lär sig vad som går att dela, vad som är innanför eller utanför gränsen för 
ömsesidig uppmärksamhet, och att det är denna intoning som ger dem grunden för hur de ser 
på sig själva, sitt sammanhang och sitt språk, förstår man begreppet delaktighet på ett djupare 
plan (Stern, 1985). Delaktighet uppstår när (i det här fallet) det lilla barnet känner att det 
uppgår i något större och samtidigt förstår att det är en egen individ med egna subjektiva 
upplevelser och förnimmelser som kan delas med andra.   

När informanterna i intervjugruppen talade om delaktighet var det nästan uteslutande med 
hänvisning till barnen. De ansåg att bebisarna var delaktiga i något som inte egentligen hade 
med de vuxna att göra, även om de kunde förstå sin roll som förälder när det gällde det rent 
praktiska i att skapa förutsättningar för att barnen skulle känna denna delaktighet. En uttryckte 
det så här ” Det känns ju viktigt att barnen får göra nåt eget också (…) att allt ska väl inte vi 
bestämma, men det gör vi ju, men ni fattar vad jag menar, detta är ju till för barnen”. 

Vårdnadshavarna skilde på begreppen gemenskap och delaktighet utifrån i hur hög grad 
aktiviteten var involverande, vad som gjordes; att gå till öppna förskolan eller liknande 
beskrevs som:  

 
… där kan man slappa och kolla mailen och låta barnen kräla runt utan att ha 
dåligt samvete… där känner man en gemenskap om man vill… det gör man ju 
här med, men här är det är lite mer ordnat just för min bebis, att NN ska ha kul 
och göra grejer liksom…  

Här återkommer Johanssons och Hultgrens (2018) beskrivning av delaktighet som något 
aktivt, något som ”görs” i jämförelse med den mer stillsamma känsla som gemenskap kanske 
innebär. RP är också medveten om detta ”görande” i det att hon på ett aktivt sätt bjuder in 
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bebisarna och de vuxna att delta för att kunna känna en delaktighet. Hon styr inte i detalj vad 
de vuxna förväntas göra med de små, men ger dem en möjlighet att vara med på egna villkor. 
Ett exempel på det är hälsningssången där de små barnens namn ska sjungas. RP registrerar 
snabbt om ett barn eller den vuxne inte ”är med på noterna” och går vidare till nästa barn, för 
att sedan återvända i nästa vända om barnet eller den vuxne har ändrat sig. 

Informanterna i intervjugruppen var eniga i att uppfatta rim- och ramsor/sångstunden som ett 
bra tillfälle för barnen att få lära sig saker, och de tyckte också att det syntes på bebisarna att 
de gillade att vara i gruppen och göra saker tillsammans. 

…NN är alltid superglad när vi går härifrån, hungrig och glad…min bebis har 
varit med flera gånger nu och…jag vet inte…det verkar som h*n vet att vi ska 
hit, h*n blir alltid glad när vi kommer in i rummet, som om h*n känner igen 
sig…det kan ju vara att jag säger att vi ska hit förstås…ja, när vi kommer in här 
känner jag att NN blir glad i kroppen, h*n vet vad det är…det är spännande med 
stjärnorna i taket och alla färgerna… 

Just stjärnorna i taket visade sig efter några observationstillfällen vara ett moment barnen 
tydligt visade att de tyckte om och kände igen. Som avslutning på programmet valde 
pedagogen att ha en lite lugnare sång eller aktivitet, alltför att runda av på ett mjukt sätt. En 
variant var att släcka ner belysningen i rummet och bara ha de små stjärnlamporna i taket 
tända, samtidigt som Blinka lilla stjärna introducerades av gitarren. Flera av barnen suckade 
tydligt av välbehag och vände samtidigt - av erfarenhet från tidigare sångsamlingar -  blicken 
upp i taket för att tillsammans njuta av stjärnhimlen.  

När jag försökte förklara för föräldrarna hur jag menade med min intervjufråga om de ser om 
barnen visar delaktighet och hur de i så fall gör det, använde jag två av sångerna från rim- och 
ramsstunden som exempel. Först sjöng och spelade pedagogen Flyg, flyg lilla bebis där de 
vuxna stod upp och `flög´ med sitt lilla barn och snurrade runt så det kittlade i magen, oii oii, 
och sedan kram och puss, väldigt uppskattat och fint för barnet och dess vuxne. Direkt 
därefter, när vårdnadshavarna fortfarande stod upp med bebisarna i famnen, sjöngs sången 
Kom vi gör en liten ring. Bebisarna hölls frontade mot varandra och den vuxna ringen gick 
växelvis ihop och gick ifrån, lite som Prästens lilla kråka, men med skillnaden att de vuxna 
stod kvar i mitten en stund i varje vers, tätt ihop, så bebisarna fick tid att hälsa på varandra. 
Skillnaden i sångerna; hur den första fokuserade på vuxen-barn, för att sedan bjuda in 
omvärlden till en delad erfarenhet var effektfull. Det var tydligt och nästan rörande att se hur 
flera av de små tog chansen att hälsa på de andra barnen. De sökte ögonkontakt, tog på 
varandra, skrattade och `pratade´.  

…ja det är så häftigt när man ser att ens bebis vill ta kontakt med andra…det är 
ju inte alltid man har tid och så, jag menar i kön på ICA typ… men här är det ju 
meningen att man ska det…sen är det också barnet själv som bestämmer ju, vill 
de inte så blir det ju inget…ibland om NN är kanske lite förkyld eller så eller 
bara trött vill h*n inte alls vara med…men det är alltid spännande med andra 
barn just…hur de liksom ser att det är andra barn… 

När jag delgav de vuxna min syn på, och fråga om, barnens eventuellt upplevda känsla av 
delaktighet och kopplade den till begreppet embodiment höll de med:  
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…min (bebis) liksom studsar när h*n får se ett annat litet barn…h*n liksom 
öppnar sig som en blomma (skratt) det låter ju väldigt… tjusigt, men, eh… 
faktiskt är det så jag tänker när jag ser det, att h*n är som en blomma…  

5.3 Subjektskapande 

Ett tema i min undersökning var att ta reda på om bibliotekets rim- och ramsstunder också kan 
fungera som stimulans till det subjektskapande som är grunden för språkutvecklingen hos små 
barn (Stern, 1985). Kände de vuxna till bibliotekets intentioner med programmen, och visste 
de att barn är en särskilt uppmärksammad grupp enligt bibliotekslagen (SFS nr: 2013:801)?  
Några av de vuxna i fokusgruppen kände till att barnen var en viktig målgrupp för 
biblioteken, men inte att det stod inskrivet i en lag. Alla uppfattade dock biblioteket som en 
plats dit barn var välkomna för sin egen skull: 

Man kan ju alltid gå hit med barnen… det finns ofta nåt att göra, att gå på eller 
bara fika eller så, men det är ju en bra plats att vara på för barnen när de blir 
större också, fast det är mysigt nu med att vara här när NN är såhär liten… 

När jag frågade om deras syn på barns språkutveckling och kopplade det till kroppen och 
rörelser med rim- och ramsor var det självklart för dem att det hängde ihop och de förstod att 
det var därför biblioteket erbjöd det: 

…det är inte som att gå till Liseberg eller bebisbio eller nåt, men man vet ju att 
biblioteket gör bra grejer…att det är uttänkt speciellt av pedagoger 
kanske…(skratt)… men det känns ändå bara roligt ju, inte som att det är så där 
nyttigt liksom… 

Gruppintervjuns informanter kunde alla redovisa ett engagemang i sitt barns utveckling, 
intellektuellt och kroppsligt.  De var även ytterst medvetna om vikten av att prata, sjunga och 
läsa för sina barn. På frågan hur de visste det var svaret ”det vet man ju, mina syskon gör det 
med sina barn, det pratar de om på BVC hela tiden”.  

Alla svarade jakande på frågan om de sjunger och rim- och ramsar för barnen hemma, även 
om jag kunde uppfatta olika grader av engagemang inför uppgiften. När barnet ligger på 
skötbordet var en bra plats tyckte de flesta, men även på kvällen som del av nattningen. Det 
var också ett bra sätt att avleda uppmärksamhet eller ”få barnet att sluta gnälla” sa en 
informant. Just att de vuxna så väl vet att det är ”bra för ditt barn” kanske kan uppfattas som 
krävande; någon tyckte att ”det väl var bra att gå till biblioteket, så blir det gjort på riktigt”. På 
frågan om vad som gör att det är ”på riktigt” på biblioteket var svaret att: 

…biblioteket vet ju hur det ska vara, jag sjunger ju också hemma och så där, 
men här blir det liksom mer av det…man får lära sig nya sånger också som man 
kan ha hemma…fast jag gillar när det är låtar här som jag kan sen innan, då kan 
man vara med på rörelserna och så…  

Att barn lär sig genom upprepning och att härma kände alla till och hade egna erfarenheter av, 
barnen hade alla härmat rörelser och ljud från tidig ålder. Vi filosoferade lite över varför man 
som förälder tycker det är så roligt när ens barn härmar, och kom fram till att:  
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…det kanske är det här med anknytning ändå, att barnet så gärna vill vara med 
liksom…att det säger Se mig! Och att man gör det…och att det är viktigt att 
själv bli sedd som den som ser…(skratt)… ja, så är det…det vet man ju, tänk 
när man är ensam hemma hela dan och inte kan titta tillsammans på bebisen 
med nån, så tråkigt ju…   

På frågan om hur informanterna visar för sina barn att de tycker det är meningsfullt med rim- 
och ramsor svarade de:  

…jag tror NN känner att jag tycker det är en bra grej, NN märker att jag är glad 
och tycker det är kul… det är alltid mysigt med det där, att leka med bebisen gör 
man ju hela tiden på ett sätt…man vill ju gärna att bebisen ska skratta och 
så…som tittut-leken, den funkar alltid… 

Ett exempel på fältanteckning är om en hälsningssång Vem har vi med oss? Där stannar RP 
upp sången i varje vers och vänder sig explicit till ett barn och frågar efter dess namn. Första 
gången jag deltog skrev jag att det såg ut som att framförallt de vuxna väntade på att få säga 
sitt barns namn nästan lite ivrigt. Andra och tredje gången såg jag att barnen också var med i 
den känslan; de följde med blicken och tittade på den vars namn skulle sägas. Fjärde och 
femte gången kunde jag bekräfta detta mönster. 
 
Ett återkommande ord i anteckningarna var just förväntan, att barnen lustfyllt visste vad som 
väntade. En viktig ingrediens i verksamheter som vänder sig till små barn är att bygga upp 
denna förväntan. Kohkoinen (2008) skriver att det är grunden i de flesta rim och ramsor, att 
bebisen väntar på det den vet ska komma; kittlet i magen eller pussen i nacken, eller att den 
som är borta plötsligt visar sig igen i tittut-leken. Förväntan upplevd gemensamt i grupp är en 
kraftfull känsla, och när barnen under observationerna fick leka kollektivt tittut var det 
mycket exalterat i rummet. Pedagogen strödde ut en massa mjuka, tunna små sjalar som de 
vuxna växelvis lade över barnens ansikten och tog bort. Fram och tillbaka böljade rummet av 
mjuka vackra färger samtidigt som barnen tjöt av lycka varje gång förälderns ansikte visade 
sig igen. 

I analysarbetet arbetade jag både med deduktiva begrepp och induktiva trender och mönster. 
Eftersom jag hade en gruppintervju som stöd och komplement till mina observationer var det 
viktigt att förklara de deduktiva begreppen på ett sätt så att informanterna i gruppintervjun 
förstod vad jag menade. En framkomlig väg var att med exempel från observationerna visa 
vad jag menade med olika teorier; då kunde de i gruppen relatera till sina egna intryck från 
rim- och ramsorstunden för att bekräfta eller ifrågasätta mina teorier.  

5.4 Embodiment 

Det teoretiska begreppet embodiment ligger som ett raster över hela min studie, det är själva 
kärnan i rim- och ramsorverksamhet; att med sin kropp vara delaktig i något större. Haas och 
Witte (2001) skiljer på body och embodiment; kroppen är en kulturell, social och språklig 
konstruktion och embodiment är upplevd erfarenhet (s. 417).  Lloyd och Olssen (2017) 
benämner embodied practices som handlingar som utgår från kroppslighet och rörelse i 
kombination med en förnimmelse av att vara delaktig i en väv av mänskliga relationer och 
aktiviteter.  

När vi pratade om detta i gruppen lät det så här:  
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Det är kul med de som man sjöng själv (skratt), ja, Imse Vimse minns man ju, 
fast jag sjöng den som nån såndär rockvariant tror jag (skratt)…ja det är ju bra 
om man kan den liksom, man behöver inte tänka på rörelserna… man kan ju det. 

Sångerna med rörelser, som Litet hus vid skogens slut eller Imse Vimse är användbara och 
roliga säger vårdnadshavarna. Det är sånger de flesta sjöng själva som barn, där finns den 
överförda (från vuxen till barn) förståelsen i rörelsen och i musiken och rytmen, embodied 
practices, som är så viktig för känslan av delaktighet. I bästa fall kan man i stunder som dessa 
känna att man är en människa som existerar i ett sammanhang. Det är också sångerna med 
rörelse och text som barnen visar att de känner igen; de små, små barnen vill gärna försöka 
klättra ”upp för trån” som Imse Vimse med fingrarna, eller picka, picka med fingret i handen i 
Baka, baka liten kaka. Ett centralt inslag i ett rim- och ramsorprogram är tittutleken i olika 
former. Den fungerar som en embodied practice i och med att barnet med sin blick och sina 
rörelser spelar med och skapar den förväntan och upplösning som är själva kärnan i leken.  

De vuxna tyckte också att den typen av sånger som använder barnens kroppar som material är 
det som utmärker rim- och ramsor. 

…är roligt för man vill få med sin bebis, det får man ju då om man lyfter 
bebisen eller så…ibland tänker jag att hon (RP) också skulle haft en bebis för att 
visa på när det är sånger vi inte kan… 

I analysarbetet var det lätt att se att det de vuxna kände ofta stämde överens med det jag hade 
skrivit i fältanteckningarna om barnens uttryck. Till exempel var de små mycket nöjda när de 
fick vara med och sjunga Imse Vimse med sina kroppar.  

5.5 Empowerment 

De två sista frågorna i intervjuguiden handlar om empowerment och om vårdnadshavarnas 
syn på detta. Uppfylls barnen en känsla av egenvärde, subjektskapande, av att i sin egen rätt ta 
del av rim-och ramsor, och upplever vårdnadshavarna att bebisarna i så fall ”växer” av den 
känslan?  

Under intervjun var det inte självklart att de vuxna förstod vad jag menade med de frågorna. 
Det fick mig att självkritiskt fundera på om jag överdrev mina intentioner, att det var väl 
magstarkt att hävda detta om en möjlig upplevd känsla av egenmakt hos så små barn. För att 
förklara och göra det tydligare tog jag återigen hjälp av en observation. I rim- och 
ramsstunden använde pedagogen en sång som hälsningssång, Hej hej, nu sjunger vi en sång, 
och samma melodi för att säga Hej då innan avslutningen av programmet. En vanligt 
förekommande sång i sammanhanget, så de vuxna sjöng på ganska bra; kanske har de själva 
sjungit den som barn. Vissa barn i aktiviteten var ju så stora att de kunde stå med lite hjälp, 
och flera gjorde det för att kunna dansa med. När sången var slut fick en bebis feeling och 
spände hela den lilla kroppen och brast ut i sång. Ett starkt rop eller tjut, men definitivt sång 
för alla som såg och hörde. H*n sökte också bekräftelse hos oss andra i sin känsla och bjöd in 
oss att dela den genom att söka ögonkontakt med oss. Det kändes i den stunden som att barnet 
upplevde en stark känsla av egenmakt. Att h*n var lycklig var otvetydigt, och mer än så när 
den mycket lyhörda pedagogen snabbt tog repris på sången. Sällhet var ordet för stunden.  
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…ja, (skratt) h*n gillade det verkligen…jag brukar sjunga den hemma och 
så…det är klart att de har sina favoriter som vi har, men h*n sjöng där, det 
gjorde h*n…man kan se skillnad, en del barn gillar musik och så… 

För oss som deltog var detta ett tydligt exempel på möjlig känsla av empowerment för det lilla 
barnet. Det ville själv uttrycka sin förtjusning i något h*n upplevt, och valde att dela den 
känslan med oss. Vi såg det, vi hörde och uppskattade det för något som det gjorde i sin egen 
rätt, för att visa tillfredsställelse och delaktighet. Detta ”varje individs unika perspektiv”, så 
som Johansson (2010) förklarar begreppet ”empowerment”, alltså ”en process där individen 
ges eller tar sig möjligheten till större inflytande över sitt liv och de sammanhang han/hon 
befinner sig i” (Johansson, 2010. s. 26) blev plötsligt ytterst påtagligt.  

Allteftersom jag analyserade resultaten blev det tydligt att mina valda teorier i kombination 
med de mönster som uppstod under gruppintervjun tillsammans kunde hjälpa mig att besvara 
mina forskningsfrågor. Jag upplevde det som ett system för mitt analysarbete, någon slags 
spiralform, som praktiskt kan beskrivas som att jag skrev ner reaktioner från observationerna 
där jag letade efter belägg för mina teorier, jämförde dem med transkriptionen från intervjun, 
för att sedan gå tillbaka till fältanteckningarna och förhoppningsvis bli bekräftad i mina 
utsagor eller se dem med nya ögon. 
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6. Diskussion och slutsatser  

Här jämför jag mina resultat med tidigare forskning och presenterar mina slutsatser kring 
studien och mina forskningsfrågor. Jag försöker också kritiskt reflektera över 
undersökningens styrkor och svagheter, samt avslutningsvis resonera kring möjlig fortsatt 
forskning.  

6.1 Reflektioner och diskussion 

I huvudsak bekräftar min undersökning den tidigare forskningens resultat och slutsatser; de 
små barnen uppskattade programmen på biblioteken, och de (både barnen och programmen) 
bjöd alla på exempel av embodiment och subjektskapande. Skillnaden i undersökningarna var 
snarare syftet; McKechnie (2006), Peterson (2012) och Stooke och McKenzie (2009) hade 
frågan om barnens eventuella skolmognad och early literacy som grund, Hedemark och 
Lindberg (2018), Rankin och Brock (2015) och Bullas och Lawrence (2015) hade större fokus 
på barnbibliotekariernas embodied practices. Det som jag var ute efter var emellertid barnens 
eventuella känsla av empowerment och egenmakt vid deltagandet i rim- och ramsor på 
bibliotek, och resultaten från min undersökning gav stöd för min teori att så kunde var fallet. 
När jag skriver detta är jag fullt medveten om det lilla formatet i min undersökning; ett 
bibliotek och en verksamhet under en begränsad tid; det gör det svårt att dra några mer 
generella slutsatser av resultaten. Undersökningens slutsatser har därmed ett indikativt snarare 
än konklusivt värde för fortsatt forskning. Det enda jag kan säga är att några av de barn som 
deltog när jag genomförde mina observationer vid ett flertal tillfällen gav prov på en 
delaktighet och en egenmakt som, i kombination med diskussionen i gruppintervjun, indikerar 
ett slags tecken på att barn som deltar i dylika biblioteksprogram har en chans att uppleva en 
känsla av empowerment. Att barnen och de vuxna som deltog alla på något sätt var delaktiga i 
corporeal activities och embodied practices var tydligt att se som utomstående. 

En annan fråga jag har berört i min undersökning är bibliotekets medborgerliga uppgift, att 
biblioteket är till för alla. Ser biblioteken bebisar som ”beeings” eller ”becomings” (Borrman 
& Hedemark, 2015)? Detta knyter an till både Suzukimetoden och Kodály, som ju bägge har 
som uttalat mål att fostra barnen till goda medborgare. Inget är dock svart eller vitt, ett barn 
som spelar fiol enligt Suzukimetoden behöver varken känna sig kuvad eller begränsad, liksom 
ett barn som deltar i bibliotekets rim- och ramsstund i sin egen rätt, kan bli en god 
medborgare; de bidrar båda till att hjälpa barnet in i samhället. 

Det som har varit idén i min undersökning; att försöka ta reda på hur små bebisar upplever en 
sångstund utifrån observationer av deras rörelser och interagerande, är ju också det som har 
varit svårast att på något sätt hävda att det är görligt. Hur kan man ha en säker grund för att 
dra slutsatser om vad bebisen menar när den sprattlar med benen? Vetenskapliga och 
systematiskt genomförda kvalitativa studier arbetar ofta med metoder för att skapa en så säker 
kunskapsgrund som möjligt, till exempel genom triangulering och korroborering av data. Då 
använder forskaren mer än en metod eller källa i syfte att få en ökad giltighet och relevans i 
resultaten. Detta för att inte behöva ifrågasätta informanterna om de ljuger i intervjun eller i 
enkätsvaren, eller om gruppen som observeras har en historia av konflikter som påverkar 
deras rörelseschema etcetera (Bryman, 2008). Utifrån den aspekten skulle man kunna hävda 
att små bebisar är det mest trovärdiga du kan studera; varje känsla redovisas i ansiktet och 
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kroppen, inget hålls inne eller döljs. För mig är detta självklart; jag har alltid i mitt umgänge 
med barn trott mig om att kunna förstå och tolka bebisars uttryck. Jag är ödmjuk inför det 
faktum att jag naturligtvis inte kan hävda att jag vet vad de känner, men denna min inställning 
har bidragit till mitt intresse att försöka teoretisera barns upplevelse av en 
biblioteksverksamhet som Vicke Vire.  

Ledaren för rim- och ramsstunden var utbildad rörelsepedagog. Det innebär att hon har en 
examen från en scen- och musikhögskola eller från ett gymnastikinstitut. Det finns även 
privata aktörer som utbildar till rörelsepedagoger. När jag analyserade intervjumaterialet slog 
det mig att jag inte frågade om de vuxna kände till att det var en utbildad rörelsepedagog som 
genomförde sångstunden, och inte en bibliotekarie. För dem kanske det inte hade spelat någon 
roll; vid diskussionen i intervjugruppen framkom tydligt åsikten att biblioteket gjorde bra 
saker, ”det vet man ju, är det en verksamhet på biblioteket är det bra”. Möjligen skulle det i så 
fall kunnat säga en del om av vad låntagare tror om bibliotekariers kapacitet, men också att 
det kanske skulle vara bra om fler bibliotekarier tror sig om att kunna leda en rim- och 
ramsorstund. Kanske ett uppslag till en ny valbar kurs på BHS? Här passar Ehrlins (2012) 
undersökning om musik i förskolan in. Författaren kunde konstatera att förskolelärarna i 
hennes undersökning sjöng och spelade allt mindre för barnen. Beror detta på att vi lever i ett 
alltmer specialkompetensinriktat samhälle? Känner förskolelärare att de inte ”kan” spela 
gitarr, och tycker bibliotekarier att de inte ”kan” leda en sångstund? 

6.2 Slutsatser 

Har min undersökning gett mig svar på mina forskningsfrågor?  

När det gäller frågan om bibliotekets sångstunder stimulerar barnets interaktion och samspel 
med andra till fromma för ett subjektskapande, kan jag svara att det gör det. För de bebisar 
som deltog var det uppenbart att de njöt av att vara delaktiga i möjligheten att tillsammans 
med andra barn och vuxna sjunga, röra sig till musik; helt enkelt att utöva embodied practices. 
Bibliotekets sångstunder stimulerar detta genom att tydligt bjuda in det lilla barnet att delta i 
corporeal activities på det sätt att den vuxne tillsammans med barnet använder kroppen som 
”material” i sånger och ramsor. Barnen visade under observationerna vid flera tillfällen 
känslor som med stöd av intervjugruppens diskussion kunde tolkas som upplevd delaktighet 
och egenmakt, empowerment. De medföljande vuxna kände stor tilltro till biblioteket och 
dess förmåga att stödja och uppmuntra bebisarna i sina första subjektskapande steg för att 
erövra ett språk.  

Att använda observationen som insamlingsmetod kändes självklart; det är enda sättet att ta 
reda på någonting om hur små barn agerar i grupp. Det som var svårt var att registrera allt 
som hände; kanske missade jag flera tillfällen där barn visade tecken på delaktighet och 
egenmakt helt enkelt för att jag just då tittade åt ett annat håll.  Förmodligen hade just det 
varit lättare om vi hade varit flera observatörer, då hade man kunnat fokusera på olika saker 
samtidigt under sessionerna med barnen. Som det nu var fick jag koncentrera mig på ett 
uttryck i taget. Att vara ensam i analysarbetet har dock kanske varit en fördel; det minimerar 
risken för missförstånd.  

De analytiska begrepp jag använde i min undersökning var stimulerande och utvecklande att 
arbeta med. Det var givande att försöka översätta dem på bebisarnas kroppar och rörelser, och 
det fanns en positiv grundkänsla i att fundera kring hur barnen upplevde sångstunderna. 
Själva verksamheten i sig, rim- och ramsor för små bebisar, är ju någonting som de allra flesta 
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har en god känsla inför, vare sig det är bibliotekarier, föräldrar eller barn. Det kändes bra att 
försöka höja upp vardagligt rim- och ramsande och visa på att det är något som är viktigt och 
nödvändigt för det lilla barnets utveckling, och att också understryka bibliotekets roll i detta. 
Som helhet tycker jag att mitt empiriska fall fungerade; trots att det var en liten undersökning 
kunde jag registrera flera tydliga exempel på uttryck hos barnen som efter min analys kunde 
ge svar på mina forskningsfrågor. Valet att använda både induktiv och deduktiv analys kändes 
som ett bra sätt att få studien att bli teoretisk och akademisk samtidigt som spontaniteten hos 
deltagarna i gruppintervjun kunde tas tillvara. 

Vägen till språket är lång för det lilla barnet och det behöver hjälp hela vägen. Att stärka 
barnets känsla av empowerment är centralt och något som biblioteket genom sina 
verksamheter kan bidra med genom att, för att citera Barbro Johansson (2010):  

…vuxna som arbetar med barn (på bibliotek) kan främja barns egenmakt utifrån synsättet 
att vi alltid är i tillblivelse, befinnande oss i förändring och utveckling…denna öppenhet 
för vad det unika mötet har att erbjuda (är det) som ger oss möjlighet att möta 
verkligheten som den är, d.v.s. oändligt komplex, innehållsrik och spännande (s. 46). 

”Inne i dig öppnas valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 
(Tranströmer, 1985). 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

En följdfråga som uppkommit är hur man skulle kunna göra en liknande studie mer generell. 
Det skulle vara intressant att jämföra namngivna barn från späd ålder som deltar i rim- och 
ramsor med namngivna barn som inte gör det, och följa dem över tid för att jämföra 
språkutveckling och se om det går att fastställa vikten av rim- och ramsor på bibliotek.  

En studie som anknyter till min skulle vara om man gjorde en undersökning som mer direkt 
och på bredare empirisk grund jämför bibliotekets intentioner med rim- och ramsor på 
bibliotek med uppfattningarna hos föräldrarna. 

En annan fråga som skulle vara intressant att få svar på är varför många förskolor och 
bibliotek idag anser sig tvungna att anlita specialpedagoger att utföra rim- och ramsor. Kan 
BHS förändra något i sin inriktning så att nyutexaminerade bibliotekarier känner sig redo för 
Vicke Vire?  
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Hur många gånger har ni varit med på rim-och ramsstunden? 
 
Varför tror ni biblioteket har rim- och ramsor? 
 
Har ni varit på biblioteket med era små förutom på detta (programmet)? 
 
Ser ni på era barn att de är delaktiga på rim och ramsor? 
 
Hur ser ni det? 
 
Känner ni att era barn tycker det är spännande och roligt på rim och ramsor? 
 
Hur känner ni det? 
 
Hur tycker ni barnen visar delaktighet? 
 
Märker ni att barnen blir påverkade efteråt (trött, glad, orolig etc.) av stunden på biblioteket? 
 
Upprepar ni rim och ramsor hemma?  
 
Visar barnen igenkänning om ni sjunger sångerna igen hemma? 
 
Hur gör de det? 
 
Vill barnen vara med i rörelserna? 
 
Tycker ni det är meningsfullt med rim och ramsor? 
 
Varför är det viktigt? 
 
Hur visar ni det för barnet? 
 
Tror ni att rim och ramsor spelar roll i barnets språkutveckling? 
 
Hur då? 
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Hade ni sjungit rim och ramsor för era barn även utan biblioteket? 
 
Påverkar rim och ramsor synen på hur ni leker och umgås med era barn? 
 
Hur, i så fall? 
 
Tycker ni att era barn visar att de ”växer” med rim och ramsor? 
 
Hur visar barnen det i så fall? 
 
 
 
 
 
 


