
Bebisgeniet och den gode föräldern

En diskursanalys om böcker för bebisar inom bibliotek och
bokklubbar

Miritt Zisser

Institutionen för ABM
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2010, nr 491



2

Författare/Author
Miritt Zisser

Svensk titel
Bebisgeniet och den gode föräldern, En diskursanalys om böcker för bebisar inom bibliotek och bokklubbar

English Title
The Baby Genius and the Good Parent, A Discouse Analysis of Books for Infants at Libraries and Book Clubs

Handledare/Supervisor
Anne-Christine Norlén.

Abstract
In recent years there has been an upsurge in products and activities designed for infants, what is known as baby
culture. The essay is a discourse analysis covering the part of baby culture which is concerned with infants and
books. The essay studies texts from libraries and children’s book clubs in order to understand what it is they
communicate, to whom and the conceivable consequences of the communicated message. One of the main
purposes of the study is to determine what view of infants as social and cultural beings it is that arises from the
texts. The essay also focuses on the different discourse types used in the discourse on infants and books and to
what extent the libraries’ and the book clubs’ way of reasoning on the subject is differing. The theoretical basis of
the study is inspired by Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis and concentrates on the communicative
event. The method used is detailed textual analysis rooted in Fairclough’s three-dimensional model of discursive
practice, text and social practice. The empirical material consists of texts from information folders, web sites etc.
The result of the analysis shows that the discourse on infants and books is very similar in the two domains and
derives from a wider market-oriented discourse. The discourse constitutes infants as primarily early learners with
the inherent potential of becoming a baby genius. The discourse also constitutes a good reading parent who
invests in his/her child’s future by stimulating their brain development from a very early age. An examination of
the baby market discourse shows that it is a hybrid discourse consisting of various discourse types from diverse
(knowledge) domains such as medicine, psychology and pedagogy. The analysis shows how market discourses
have infiltrated the discourses of public institutions such as the library and how it affects the way subject
identities are constructed.

Ämnesord
Spädbarn, språkutveckling, högläsning, bibliotek, bokklubbar, diskursanalys.

Key words
Infants, Language acquisition, Oral interpretation, Libraries, Book clubs, Discourse analysis.



3

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ........................................................................... 3

Inledning .............................................................................................. 4
Syfte och forskningsfrågor ...................................................................................5
Historisk bakgrund...............................................................................................6

Tidigare forskning............................................................................... 9
Små barn och språkutveckling samt högläsningens påverkan på

språkutvecklingen.............................................................................................9
Bebiskultur och samhällets syn på bebisar.........................................................16
Medier för bebisar: Bilderboken och pekboken.................................................20

Teori och Metod................................................................................. 25
Teori ...................................................................................................................25

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.............................................................. 27
Metod .................................................................................................................30

Källmaterial .............................................................................................................. 32

Bebis- och bokkultur på biblioteket som social institution........... 33
Syfte med böcker och bokaktiviteter för bebisar ...............................................34
Konstruktion av den gode läsande föräldern......................................................40
Konstruktion av den lärande bebisen .................................................................48

Bokklubbarna som social domän .................................................... 51
Konstitution av den konstituerande föräldern: Det är du som förälder som

formar ditt barns framtid! ...............................................................................55
”Teman för varje månadsnivå” – Konstituerandet av det lärande spädbarnet ...59

Slutdiskussion .................................................................................... 63
Diskursiv praktik: Bebismarknaden på bibliotek och i bokklubbar...................63
Social praktik: En jämförande analys av bibliotekets och bokklubbarnas sätt att

kommunicera om små barn och böcker och de sociala effekter det får .........67
Slutord................................................................................................................70
Förslag på vidare forskning................................................................................72

Sammanfattning ................................................................................ 74

Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 76
Tryckt material ...................................................................................................76

Källmaterial .............................................................................................................. 76
Övrig litteratur .......................................................................................................... 76



4

Inledning

På senare år har en ny syn på små barn och bebisar som kulturkonsumenter blivit

gällande. Utbudet av bebiskultur blir allt bredare och det är idag inte ovanligt att

bibliotek, teatrar och andra kulturcentra anordnar babyteater, babydisco,

babyrytmik och baby- och bokaktiviteter. I en artikel i Opsis Kalopsis, som är en

tidskrift om barn och ungdomskultur, frågar sig till och med kulturskribenten

Margareta Sörenson om 2000-talet kanske rent av kommer att bli ”Småbarnets

århundrade”1. Hon menar att vi sedan 80- och 90-talet har börjat se på även de

allra yngsta barnen som individer med egna önskningar, känslor och rättigheter

och att de har ”tagit en ny plats i det västerländska samhällets offentliga rum”2. År

1989 blir barns rätt till kultur fastslagen i FN:s Barnkonvention. I artikel 31 Vila,

fritid och kultur låter det såhär:

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet3.

Sörenson anser att vi i det svenska samhället, efter att Barnkonventionen

fastslagits, har börjat uppmärksamma ”barnperspektivet” i de flesta offentliga

verksamheter4. Om det nu egentligen är ett barnperspektiv man utgår ifrån när

kulturaktiviteterna utvecklas är man inte riktigt ense om. Många hävdar istället att

det är föräldrarnas behov man tillgodoser5, något som kommer att diskuteras

utförligare senare.

Böcker och bokaktiviteter för barn har sedan länge varit en etablerad del av

folkbiblioteken. I bokhandeln har det också funnits mycket böcker för barn och

Barnens bokklubb har funnits på marknaden sedan 1977. Men det är först på

1 Sörenson, M. (2007a), ”Den kompetenta bebisen”, s. 13.
2 Sörenson, M. (2007a), s. 13.
3 Barnombudsmannens webbsida  Om barnkonventionen  Hela konventionstexten  Art. 31 Vila, fritid och
kultur.
4 Sörenson, M. (2007a), s. 12.
5 Gottberg, J. (2007), ”Överstimulering eller utvecklingsmöjlighet?”, s. 14 f.
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senare år som man har börjat satsa på den nya målgruppen bebisar och deras

föräldrar. På biblioteken anordnar man aktiviteter som rim- och ramsstunder,

baby&bok, babybokprat och föräldraträffar som är ett samarbete mellan BVC och

biblioteken. Även förlagen har börjat satsa på böcker för bebisar i olika form och

material och det finns idag bokklubbar som satsar i första hand på de allra yngsta

barnen.

Samhällets syn på bebisar håller på att förändras. En ny diskurs om bebisar

och bebiskultur tar form, bland annat på biblioteken och inom bokklubbsvärlden.

Diskursen är dock inte begränsad till dessa två yrkes- och marknadsfält. Snarare är

det så att väldigt många olika aktörer i vårt samhälle är inblandade. De är ofta

interrelaterade och både biblioteksfältet och bokklubbarna använder sig av deras

forskningsresultat för att visa på värdet i sin verksamhet/produktutveckling. Den

forskning som framhävs har att göra med barns utveckling, främst

språkutvecklingen. Forskningsresultaten används för att visa på hur viktig

högläsningen är och hur den kan hjälpa till att undvika språkförsening och andra

språkproblem. Barn- och utvecklingspsykologer, språkutvecklingsforskare,

pedagoger, bibliotekarier, diverse kulturarbetare och författare, förskolepersonal,

forskare inom medicin (främst neurovetenskapen) och praktiserande läkare och

sjuksköterskor på barnavårdscentralerna är alla med och skapar och formar

diskursen. Något som också är viktigt att uppmärksamma är bebiskulturen i ett

ekonomiskt sammanhang. Allt fler produkter produceras och marknadsförs för

denna målgrupp och även dessa producenter är med och påverkar den diskurs som

förs om bebisar.

Syfte och forskningsfrågor

I den här uppsatsen vill jag göra en diskursanalys över den bebiskultur som rör

bibliotek och böcker. Eftersom jag vill undersöka diskursen om bebiskultur, eller

mer specifikt avgränsat, kring den om bebisar och böcker, har jag valt att

koncentrera mig på två huvudfält som är viktiga aktörer på området. De två

aktörerna är biblioteken och barnbokklubbarna. Nedan följer en lista över de

frågor uppsatsen ämnar svara på:

 Vad, hur och till vem kommunicerar bibliotek och bokklubbar gällande

små barn och böcker?

 Vilka sociala identiteter konstitueras i texterna? Vilken syn på bebisar som

kulturella och sociala varelser kommuniceras i informationstexter och

medlemstidningar? Vilka sociala effekter får budskapet/budskapen som

kommuniceras?
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 Vilket syfte menar man att bebis- och bokaktiviteter tjänar och vilka

antaganden görs om böckernas och aktiviteternas effekt?

 Vilka implicita och explicita idéer och värderingar går att finna i texterna?

 Hur resonerar man kring diskursens centrala begrepp som barnet och dess

allmänna utveckling och språkutveckling, föräldern, boken som media för

barn och bebisar som konsumenter av kultur?

 Finns det några likheter eller skillnader i de resonemang som förs om små

barn och böcker inom bibliotek och barnbokklubbar?

Historisk bakgrund

Idén med ”Babybook-talk”, som innebär att man introducerar böcker för barn från

en så tidig ålder som möjligt, kommer ursprungligen från Storbritannien6. Det

finns idag ett nationellt program som vill uppmuntra föräldrar och andra personer

som tar hand om spädbarn att börja läsa för dem så tidigt som möjligt. Alla

nyfödda barn får genom Bookstart, som projektet heter, ett bokpaket som ska

hjälpa till att stimulera till läslust och en god utveckling. Men programmet betonar

mest av allt lusten till att läsa, huvudsyftet är att få barn att älska böcker7.

Bookstart-programmet administreras av den oberoende nationella

välgörenhetsorganisationen Booktrust och sponsras av mer än 25 barnboksförlag.

Programmet började med ett pilotprojekt i Birmingham år 1992 då 300 bebisar

och deras föräldrar deltog. Man anlitade två forskare, Professor Barrie Wade

(Professor i English in Education, University of Birmingham) och Dr. Maggie

Moore (rektor för School of Arts and Social Sciences at Newman College,

Birmingham) för att följa upp effekterna av högläsningen för barnens utveckling.

De kom fram till att projektet hade många positiva och viktiga effekter för barnens

utveckling. Bland annat visade det sig att alla barn som deltagit i projektet började

skolan med ett tydligt försprång och de fick dessutom bättre inlärningsresultat

jämfört med de barn som inte deltagit i projektet. Forskningsresultaten gjorde att

Bookstart så småningom blev ett nationellt program. Programmet är uppdelat på

två huvudprojekt. Det första innebär att alla nyfödda bebisar får ett antal böcker

och deras föräldrar får information om vikten av att läsa för sina barn. Den andra

delen av programmet består av ett samarbete med bibliotek och andra

kulturinstitutioner som skapar olika aktiviteter för bebisar så som ”rhymetime

activities”8.

6 Kohkoinen, A. (2007), Bebis+bok=glädje, Det underbara i att läsa högt för de allra minsta, s. 14.
7 Bookstarts webbsida  About us.
8 Bookstarts webbsida  History of Bookstart.
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Den amerika-.nska biblioteksföreningen ALA (American Library Association)

skriver på sin webbsida om något de kallar för ”Early Literacy”9. Det är ett

”outreach” program, för att nå ut till föräldrar och människor som arbetar med

bebisar och riktigt små barn, med information om vikten av läsning och litteratur.

De menar att det är viktigt att redan från födseln uppmuntra till läsning. Det

handlar om att utveckla bebisars förmågor genom högläsning. Bebisar bör få

tillgång till bokrika miljöer och upplevelser, därmed inte sagt att det handlar om

läs- och skrivinlärning i någon traditionell mening, även om namnet ”literacy” kan

ge vissa sådana signaler10. De menar att forskning som gjorts visar på att barn i 3-

5-årsåldern har lättare att känna igen ord och förstå dem i olika kontexter om de

har blivit lästa för minst tre gånger i veckan. Föräldrarna har en avgörande roll när

det gäller att stimulera och utveckla bebisars förmågor genom högläsning;

Reading aloud to babies is an ideal form of stimulation because it engages visual, auditory, in-
teractive, and attention processes in a pleasurable context. Babies who are read to and en-
gaged in lots of verbal interaction show superior language (and math) skills when compared to
children who are not as verbally engaged.11

Det finns liksom i Storbritannien även ett nationellt projekt kallat ”Books for

Babies”. Det är bokpaket innehållande tips för föräldrar om hur de ska börja läsa

för sina bebisar, samt en första bok till barnet. Bokpaketen finns både på engelska

och spanska och köps in av olika föreningar som ”Friends of the Library groups,

Women’s Clubs, and Junior Leagues”.12 En av ALA:s underdivisioner ALSC

(Association for Library Services to Children) har i samarbete med The Public

Library Association utformat ett ”toolkit” som säljs till biblioteken för att de ska

kunna genomföra ett antal workshops för föräldrar och barnskötare och förbereda

dem på rollen som barnets första lärare. Projektet kallas för Every Child Ready to

Read @ your library och materialet har utformats av två forskare inom området

för ”emergent literacy”, Dr. Grover C. Whitehurst och Dr. Christopher Lonigan.

Projektet utgår ifrån att det aldrig är för tidigt att börja förbereda barn för framtida

läsinlärning.13

I Sverige finns det inget heltäckande nationellt projekt som arbetar för att

föräldrar ska läsa för sina bebisar, men däremot samarbetar de olika

regionbiblioteken med barnavårdscentralerna. Ett exempel på detta är Kultur i

Väst, Västra Götalands regionbibliotek som samarbetar med Centrala

9 ALA:s webbsida > Association of Library trustees, Advocates, Friends and Foundations homepage > Out-
reach > Books for Babies > Early Literacy.
10 ALA:s webbsida > Association of Library trustees, Advocates, Friends and Foundations homepage > Out-
reach > Books for Babies > Early Literacy.
11 ALA:s webbsida > Association of Library trustees, Advocates, Friends and Foundations homepage > Out-
reach > Books for Babies > Getting Started.
12 ALA:s webbsida > Association of Library trustees, Advocates, Friends and Foundations homepage > Out-
reach > Books for Babies.
13 ALA:s webbsida > Association for Library Services to Children > Initiatives > Every Child Ready to Read.
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Barnhälsovården i länet för att nå ut till alla nyblivna föräldrar med gåvoböcker.

De träffas regelbundet i en referensgrupp som ansvarar för 200

barnavårdscentraler i 49 kommuner, för att utvärdera och utveckla arbetet. Alla

nyblivna föräldrar får ett presentkort på den lokala barnavårdscentralen som de

kan ta med till kommunbiblioteket för att få en bok till barnet. I en del kommuner

får föräldrarna boken direkt på BVC. Men många bibliotek anser att

bokuthämtningen på biblioteket är ett bra tillfälle att visa föräldrarna bibliotekets

utbud av barnböcker och handböcker för föräldrar samtidigt som de hoppas på att

inspirera dem att fortsätta läsa för sina barn. Varje år får 16 000 barn i Västra

Götalandsregionen boken Barnens första bok under sitt första levnadsår. Boken är

ett hopplock av rim och ramsor, sånger och berättelser speciellt lämpliga för små

barn. Om barnet är synhandikappat får det boken som talbok. Numera delas också

en kompletterande CD-skiva ut, med sånger från boken. De barn som har ett annat

modersmål än svenska får också boken I denna vida värld, som innehåller sånger,

rim och ramsor på 65 olika språk. Det är Regionbiblioteket som ansvarar för att

köpa in och sköta det administrativa kring böckerna, medan Västra

Götalandsregionens kulturnämnd är finansiärer14. Även Regionbiblioteket i

Stockholm samarbetar med länets barnavårdscentraler. Samarbetet har pågått

sedan 1981. De förser mottagningarna med information och broschyrer om barns

språkutveckling och vikten av högläsning och ofta ordnas en föräldraträff då en

bibliotekarie bjuds in för att tala om ovannämnda ämne. På många bibliotek i länet

delar man ut gåvoböcker och presentkortet fås från barnavårdscentralen15.

14 Kultur i Väst Regionbibliotekets webbsida  Konsulenterna  Barn och unga  BVC broscyrer 
Gåvoböcker och CD-skiva.
15 Regionbibliotek Stockholms webbsida > Publicerat > BVC-avtal > Läs hela överenskommelsen här.
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Tidigare forskning

Som tidigare nämnts är det en rad forskningsområden som är relevanta när man

pratar om små barn och böcker och bebiskultur. Jag har därför valt att dela upp

forskningens olika inriktningar i tre underrubriker så att det ska bli mer

överskådligt. Följande tre områden kommer att tas upp: Små barn och

språkutveckling samt högläsningens påverkan på språkutvecklingen, Bebiskultur

och samhällets syn på bebisar och Medier för bebisar: Bilderboken och pekboken.

Att jag har valt att dela upp det så innebär inte att de olika studierna inte är

relaterade till varandra, tvärtom brukar man kunna finna många gemensamma

nämnare. Eftersom ”babykultur” eller ”bebiskultur” är ett relativt nytt fenomen

finns det ännu inte så mycket vetenskaplig forskning inom ämnet, det har därför

varit nödvändigt att uppmärksamma annan litteratur som berör ämnet. Att jag valt

just dessa forskningsområden beror på att de alla har en signifikant roll i de

diskurser jag kommer att undersöka. Ofta hänvisar man inom diskursen till den

forskning som presenteras nedan.

Små barn och språkutveckling samt högläsningens påverkan

på språkutvecklingen

Om barns språkutveckling finns det en rad olika teorier och sedan 1900-talets

början har mycket forskning bedrivits i ämnet.16 Eftersom barn oftast inte brukar

börja använda igenkännbara ord förrän i 1-2-årsåldern har man tidigare, inom

språkforskningen och psykologin, ansett att barns språkutveckling inte kommer

igång förrän just då.17 Men senare forskning har visat att spädbarnet redan från

början är mycket kommunikativt. Det kommunicerar med hjälp av diverse ljud,

blickar och mimik. Den här sortens kommunikation brukar benämnas som

”förspråklig”.18 Spädbarn lär sig också mycket tidigt att uppfatta varifrån ljudet

kommer och det reagerar olika på olika röstlägen.19 Barnet lär sig att svara på den

vuxnes tal med sina egna ljud och kommunikationen är ömsesidig. Inom

16 Söderbergh, R. (1988), Barnets tidiga språkutveckling, s. 2 ff.
17 Söderbergh, R. (1988), s. 25.
18 Söderbergh, R. (1988), s. 11.
19 Strömqvist, S. (1984), Barns språk, s. 22.
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språkforskningen har man kommit fram till att det är oerhört viktigt att spädbarn

får kommunicera med vuxna.20 Forskarna Condon och Sander kom i en studie från

1974 fram till att spädbarn rör sig i takt med de vuxnas språkrytm. En del barn var

bara 12 timmar gamla när de reagerade på mänskligt tal genom att göra rörelser i

samma takt. Man undersökte också om spädbarnen rörde sig i takt även till andra

ljud än mänskligt tal, men det visade sig att de bara reagerade genom att röra sig

rytmiskt när det gällde språkljud. Efter att ha kommit fram till de här resultaten

menar forskarna att barn redan från början är förberedda på mänsklig

kommunikation.21 I en helt ny studie har man kunnat visa att mänskliga foster

redan i graviditetens sista tredjedel är kapabla till att komma ihåg och memorera

ljudstimulans från yttervärlden.22 De har en särskild förmåga att snappa upp

melodier, både musikaliska och språkliga. Man har t.ex. tidigare kunnat visa att

spädbarn föredrar sin mammas röst framför andra. De kan redan innan de föds

skilja på prosodiskt olika språk. I studien analyserades 30 franska och 30 tyska

spädbarns skrikmelodi/skrikmönster (”crying patterns”).23 Det visade sig att de

franska och tyska bebisarna skrek på olika sätt, det vill säga att skrikmelodiernas

intonation skiljde sig åt. Spädbarnen skrek i enlighet med den språkmelodi de vant

sig vid redan innan födseln. Som foster hade de memorerat de vanligaste

intonationsmönstren från sina respektive omgivande språk och enligt studien

skrek de alltså i enlighet med dessa. Modersmålet påverkar således barnet från en

extremt tidig ålder.24

Språkforskare har också kunnat visa på att barn mycket tidigt lär sig dialogens

turtagningsregler. I en studie från 1978 har Anat Ninio och Jerome Bruner studerat

ett mamma-barn-par från det att barnet var åtta månader till att det blivit 18

månader gammalt. Man videofilmade mamman och barnet då de tittade i böcker

tillsammans för att se hur små barn lär sig att namnge objekt och personer. Just

namngivningen är något som barnet verkar ägna sig mest åt då det börjar kunna

använda sig av språk. 25 Det visade sig att mammor är väldigt bra på att tolka sina

spädbarns gester och ljud som att de har ett specifikt och förståeligt innehåll.

Enligt Ninio och Bruner är detta mycket betydelsefullt för barnens utvecklande av

en mer avancerad kommunikation.26 De menar således att det är felaktigt att tro att

språk är något som bara lärs in av sig självt. Istället anser de att mamman faktiskt

lär ut språk till spädbarnet genom dessa tidiga dialoger.27 De tidiga

20 Söderbergh, R. (1998), s. 15 ff.
21 Condon, W.S., L.W. Sander (1974), ”Synchrony Demonstrated between Movements of the Neonate and
Adult Speech”, s. 6 f.
22 Mampe, B. m.fl. (2009), ”Newborn’s Cry Melody Is Shaped by Their Native Language”, s. 1.
23 Mampe, B. m.fl. (2009), s. 1.
24 Mampe, B m.fl (2009), s. 1 f.
25 Ninio, A., J. Bruner (1978), ”The achievement and antecedents of labeling”, s. 1.
26 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 8 f.
27 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 2.
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turtagningskonversationerna kretsar ofta kring ett objekt. I boksituationen är

objekten abstrakta, men de går att peka på och ”konversera” kring. Att gissa vad

barnet menar är en viktig del i de tidiga dialogerna och därför är bilderboken

idealisk att använda eftersom den avgränsar utbudet på objekt och gör det lättare

att veta vilka objekt det är barnet försöker benämna.28 Barnet lär sig att benämna

och namnge olika objekt i en mycket strukturerad interaktion, som är dialogisk till

sin form. När de tittar i en bok tillsammans händer det ofta att barnet pekar på

något. Mamman svarar med en fråga som ”vad är det?”, barnet gestikulerar eller

svarar något, och mamman svarar något i stil med ”Ja, just det, en häst!”. Men

mammans sätt att konversera förändras i takt med barnets ålder. I början godtar

hon gester som tillräcklig respons från barnet, men allteftersom barnet lär sig att

uttrycka ordliknande ljud, kräver hon också mer av det. Får hon till exempel en

gest till svar på frågan ”vad är det här?” så frågar hon ofta igen, ”vad sa du att det

var?”. Hon förväntar sig nu att barnet ska svara med ord.29 Gemensam bokläsning

verkar därför vara ett väldigt bra sätt att lära ut namngivning av objekt på. Det är

väldigt repetitivt, har strukturella regler (fråga–svar) och objekten som namnges

återkommer gång på gång.30 Det var också tydligt i studien att barn lär sig bättre då

de själva tar initiativet till namngivningen, eller om de svarar på en fråga som

”vad är det här?”, än om mamman enbart själv benämner objekten. För att barn

ska lära sig att namnge objekt är det viktigt att de behärskar dialogens strukturella

regler. Namngivningen infogas ju nämligen, som studien visat, i dialogen med

mamman.31

Barn är alltså aktiva i språket långt innan de själva talar, och tidpunkten för

när de börjar tala varierar. Någon gång mellan ett och två år brukar barn börja

använda ”tvåordskombinationer”.32 Många är de forskare som menar att barns

språkutveckling måste stimuleras. Stimulansen kan äga rum både som direkt

kommunikation eller som bokläsning, eller genom att man rimmar, ramsar och

sjunger tillsammans. Ofta talas det om en ”kritisk period” för språkinlärning.33

Med detta menar man att barn måste tillägna sig språket under en viss bestämd

och begränsad tidsperiod för att kunna använda det helt naturligt. När den här

kritiska perioden börjar och slutar är man inte överens om.34 Ragnhild Söderbergh

som forskat mycket på barns språk menar att miljön påverkar språkutvecklingen.

Barn måste få samtala och samspela med vuxna människor för att utveckla ett

28 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 6 ff.
29 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 5 ff.
30 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 12.
31 Ninio, A., J. Bruner (1978), s. 14.
32 Söderbergh, R. (1988), s. 30.
33 Abrahamsson, N., K. Hyltenstam (2003), ”Barndomen – en kritisk period för språkutvecklingen?”
(2003), s. 31.
34 Abrahamsson, N., K. Hyltenstam (2003), s. 31.
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verbalt språk.35 Hon visar också på vikten av att barn lär sig substantiv. Att kunna

många substantiv gör att man kan tänka mer abstrakt och vidga sin tankekontext.

Detta gör att man lär ännu fler nya ord. Med fler substantiv får man mer idéer och

nya mer komplexa tankar.36 Även Jerome Bruner betonar det viktiga samspelet

med vuxna för barns språkinlärning. Om barnet ska lära sig att prata måste det få

öva en massa. De vuxna, ofta föräldrarna, fungerar som stöd för barnet i dess

utveckling. Bruner kallar det här stödsystemet för LASS (”Language Acquisition

Support System”). Han anser att det är sociala aktiviteter som är mest betydande

för barns språkutveckling.37 Söderbergh anser att det bör läggas extra resurser på

förskolan för att barn ska få chansen att samtala med vuxna flera gånger om dagen

under den tidiga utvecklingen. Hon menar att detta skulle kunna förhindra

språkförsening och andra språkproblem i skolåldern. Eftersom läs- och

skrivkunnighet är otroligt viktiga egenskaper idag, menar hon att man måste ta

små barns behov av språkövning på allvar.38 Bokläsning har också visat sig ha en

positiv effekt på barns språkutveckling, både vad gäller ordförråd och senare

läsinlärning. Här är det inte heller enbart språket i sig som är gynnsamt, utan även

innehållet. Barnet får uppleva språk som är kopplat till något annat än den givna

situationen, de får lära sig hur berättelser byggs upp och det stimulerar till

språklust.39

I Storbritannien har man tagit forskningen om barns tidiga språkutveckling på

allvar och utvecklat ett nationellt projekt. I den historiska bakgrunden beskrev jag

det brittiska projektet Bookstart, som innebar att man på barnavårdscentralerna

delade ut bokpaket till spädbarnsföräldrar och uppmuntrade dem att läsa för sina

barn. För att utvärdera huruvida projektet hade någon effekt bad man professor

Barrie Wade och Dr. Maggie Moore att följa upp de första Bookstart-barnens

prestationer i förskolan och skolan. I artikeln ”A Sure Start with Books” beskriver

Wade och Moore således resultatet av den studie de gjort. Wade och Moore menar

att det är otroligt viktigt att interagera med spädbarn från första början.

Interaktionen behöver inte alltid vara dominerad av de vuxna, utan initiativet till

interaktionen eller ”konversationen” kan även komma från spädbarnet själv. Det

viktiga är att det sker en så kallad ”tur-tagning”, man lyssnar och svarar. De tidiga

barndomsåren är avgörande för barnets språkutveckling och författarna hävdar att

barnets framtida språkförmåga är till en mycket stor del beroende av huruvida

föräldrarna väljer att läsa för barnen eller inte. När Wade och Moore jämförde

”Bookstart-barnens” prestationer visade resultaten att dessa barn hade ett tydligt

försprång i skolan. De genomdrev en långsiktig studie där barnens prestationer

35 Söderbergh, R, (1988), s. 31.
36 Söderbergh, R. (1988), s. 52.
37 Svensson, A-K. (1998), Barnet, språket och miljön, från ord till mening, s. 40-49.
38 Söderbergh, R. (1988), s. 84.
39 Svensson, A-K. (1998), s.138 ff.
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undersöktes och jämfördes med en ekvivalent barngrupp som inte deltagit i

projektet. Första undersökningstillfället skedde när barnen var två och ett halvt till

tre år. Det som visade sig då var att familjerna som fått bokpaketen, prioriterade

böcker mer än de som inte deltagit i projektet, de var också mer frekventa

besökare på biblioteket.40 Då de första Bookstart-barnen började skolan år 1997

gjorde man ännu en uppföljningsstudie. 41 barn ur projektgruppen deltog och

jämfördes med lika många ekvivalenta ickedeltagare. Barnen testades i engelska

och matematik. Tre test i varje ämne genomfördes och resultaten visade att

Bookstart-barnen presterade bättre på alla testerna. Särskilt intressant var att de

uppvisade en markant skillnad vad gällde läskunnighet gentemot de barn som inte

deltagit i projektet. Att man vid nio månaders ålder gjort ett ingripande i form av

bokpaket visade sig alltså ha långsiktiga effekter. Bookstart-familjerna hade också

gjort en vana av att läsa tillsammans i hemmet, och de gemensamma boktillfällena

verkade ha en bra inverkan på barnen. Till exempel visade det sig att dessa barn

var mer intresserade och koncentrerade vid sagoläsningstillfällena. De pekade på

texten och försökte vända blad i boken, de var mer delaktiga och frågade och

svarade på fler frågor. Att sagoläsning kan ha en sådan positiv effekt på barnens

utveckling visar, enligt författarna, på att föräldrarnas roll som barnens första

lärare är väldigt viktig.41

Nästa utvärdering av Bookstart-barnens prestationer genomfördes när de var

ungefär sju år gamla. 41 barn ur projektgruppen jämfördes med lika många

ekvivalenta icke-deltagare. De fick göra tio olika tester, tre i engelska, tre i

matematik och fyra i diverse vetenskaper. Bookstart-barnen fick ännu en gång

bättre resultat än jämförelsegruppen, även om skillnaderna mellan de olika

testerna varierade. På två av vetenskapstesterna och på ett av matematiktesterna

var det ingen markant skillnad på Bookstart-barnen och jämförelsegruppen. Men

på alla de andra testerna visade de ett klart försprång.42 Resultatet från studien

indikerar att de barn som börjar skolan med ett försprång också behåller detta för

en längre tid.43 På så sätt kan man säga att Bookstartprojektet är mycket

kostnadseffektivt eftersom ett bokpaket kan ha en sådan viktig inverkan på

barnens framtida lärande och prestationer. Resultaten av den långsiktiga studien

pekar också på en möjlighet för projektet att bidra till en höjd lärandenivå, inte

bara inom läs- och skrivkunnighetsområdet, utan i alla ämnen. Projektet har som

tidigare nämnts blivit nationellt och idag får alla bebisar ett bokpaket. Författarna

menar att det är väldigt viktigt att lokala organisationer fortsätter att uppmana

föräldrar att läsa för och med sina barn. De anser också att barnavårdscentraler,

40 Wade, B., M. Moore (2000), ”A Sure Start with Books”, s.40.
41 Wade, B., M. Moore (2000), s. 41.
42 Wade, B.,M.Moore (2000), s. 43.
43 Wade, B., M. Moore (2000), s. 44.
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skolor och bibliotek måste samarbeta för att projektet ska kunna nå sin fulla

potential.44

På många bibliotek anordnar man idag så kallade rim- och ramsstunder för

bebisar och mycket små barn. Det har gjorts en del studier om huruvida rim har

någon positiv effekt på barns språk- eller läsutveckling. P.E. Bryant m.fl. har i sin

studie visat hur viktigt det kan vara att barn får utveckla sin förmåga att identifiera

rim. Barnen som deltog i studien kom från en rad olika socio-kulturella

bakgrunder. De var ungefär fyra och ett halvt år när de testades första gången.

Data insamlades sedan under två år.45 Bryant m.fl. ville undersöka om det fanns en

relation mellan att kunna identifiera rim och att vara medveten om ords olika

fonem46. Vidare ville de veta om dessa två förmågor är relaterade till barns läs-

och skrivframgångar. De ville också få reda på om det finns ett samband mellan

att kunna upptäcka rim/allitteration och läsning, som inte är beroende av barnens

förmåga att isolera enstaka fonem.47 Författarna kom fram till att det finns ett

starkt samband mellan barns fonologiska medvetenhet och läsförmåga. De

upptäckte också att rim har en positiv effekt på läsförmågan på två sätt. Först och

främst leder förmågan att kunna identifiera rim och allitteration så småningom till

en fonologisk medvetenhet. Att kunna identifiera fonem är i sin tur en viktig

kunskap då det gäller att börja läsa. Här leder alltså rim till en bättre läsförmåga på

ett indirekt sätt. Men rim har också en direkt påverkan på läs-, och troligtvis även

på skrivförmågan. Delar av de ord som rimmar stavas ofta på ett liknande sätt,

detta hjälper barnen att gruppera och att känna igen ord och stavningsmönster.

Bryant m.fl. menar således att rim och allitteration är viktiga för barnens framtida

läsinlärning.48

Monique Sénéchal (professor i utvecklingspsykologi vid Carleton University,

Canada) m.fl. har i en studie undersökt de komplexa relationerna mellan tidiga

läs- och skriverfarenheter (”early literacy”) i hemmet och tal- och skriftspåkliga

förmågor hos förskolebarn och barn i första klass.49 De har undersökt huruvida

föräldrarnas interagerande med barnen vad gäller litterära aktiviteter, påverkar

barnens språkutveckling. I studien undersöker de både hur sagoläsning och mer

formella litterära aktiviteter, som t.ex. inlärning av bokstävernas form och ljud,

påverkar språkutvecklingen. Alla barn som deltog i studien kom från kanadensiska

medelklassfamiljer. Eftersom barn kommer helt olika förberedda när de börjar

44 Wade, B., M. Moore (2000), s. 45.
45 Bryant, P.E. m.fl. (1990), ”Rhyme and Alliteration, Phoneme Detection, and Learning to Read”, s. 430 f.
46 Enligt Nationalencyklopedin är fonem ”språkljud som används för att åstadkomma betydelseskillnader.
Enligt denna definition är /b/, /p/ och /m/ olika fonem i svenska (eftersom t.ex. bil, pil och mil har olika
betydelse)”. Nationalencyklopedin, webbversionen>fonem. 2009-12-01.
47 Bryant, P.E. m.fl. (1990), s. 432.
48 Bryant, P.E. m.fl. (1990), s. 437.
49 Sénéchal, Monique m.fl. (1998), ”Differential effects of home literacy experiences on the development of
oral and written language”, s. 107.
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första klass var ett viktigt syfte med studien att försöka förstå hur och när de

tillägnar sig vissa språkliga förmågor. Det är viktigt att ta reda på detta så att man

kan utveckla bättre studieplaner. Forskare har tidigare föreslagit att det är

hemmiljön som påverkar barnens språkutveckling och man har därför gjort en rad

undersökningar om den ”litterära miljön” i hemmet och vilken inverkan den har

på barnens förmågor. De tidigaste studierna om hur högläsning påverkar

språkutvecklingen koncentrerar sig på frekvensen av högläsning. Men senare

forskning har visat att högläsningsfrekvens inte är den enda avgörande faktorn när

det gäller att påverka barns språkutveckling. Kvalitén på den språkliga

interaktionen med vuxna är minst lika viktig.50 Sénéchal m.fl. anser att man måste

undersöka förhållandet mellan högläsning och den informella undervisning som

många föräldrar genomför i samband med högläsningen. Man måste också se hur

de två olika språkliga aktiviteterna påverkar tal- respektive skriftspråk. I Sénéchals

m.fl. studie undersöks därför relationerna mellan högläsning, föräldrarnas direkta

undervisning i läsning och skrift, resultaten av detta på tal- och skriftspråkliga

färdigheter hos barn i förskolan och upp till första klass.51

Resultaten från studien visade att det inte nödvändigtvis var så att föräldrar

som läste ofta för sina barn också undervisade dem i läsning och skrift.52 I studien

kom man fram till att sagoläsning hade en positiv inverkan både på

förskolebarnens och förstaklassarnas vokabulär och språkmedvetenhet. Man kom

också fram till att den positiva effekten av högläsning för barns språkutveckling,

var oberoende av variabler såsom föräldrarnas språkliga nivå, barnets skriftliga

förmåga och analytiska intelligens. Den viktigaste slutsatsen som härleds ur

resultaten är alltså, att föräldrar som läser högt för sina barn, bidrar till att utveckla

barnets talspråkliga färdigheter:

These results are consistent with the view that parent reading in literate households helps to
build early oral-language skills and suggest that this association continues at least into Grade
1.53

Dock uppvisade inte resultaten från studien någon statistiskt betydelsefull effekt

av högläsningen på barnens skriftspråk. Resultatet uppvisade inte heller någon

statistiskt betydelsefull effekt av den språkliga hemmiljön på läsförmågan hos

barnen i första klass. Trots det anser forskarna att man i studien finner en del

tecken på att det skulle finnas ett visst samband mellan högläsning och barns

läskunnighet vid slutet av första klass.54

50 Sénéchal, Monique m.fl. (1998) s. 96.
51 Sénéchal, Monique m.fl. (1998), s. 100.
52 Sénéchal, Monique m.fl. (1998), s. 106.
53 Sénéchal, M. m.fl. (1998), s. 109.
54 Sénéchal, M. m.fl. (1998), s. 110.
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Litteraturpedagogen Susanna Ekström står för ett lite annat synsätt. Hon

menar att rim och ramsor och sagor väcker barnets ”språklust”, och är på så sätt

även effektiva ur språkutvecklingsaspekten.55 Hon anser att lusten och njutningen

av att lyssna på en berättelse är det som är viktigast. Samtidigt menar hon att

högläsningen har ett viktigt pedagogiskt syfte eftersom det hjälper barnen att bli

”lingvistiskt medvetna”.56 Sånger, dans- och rörelselekar är också lustfyllda och

viktiga aktiviteter med tanke på barnets språkutveckling. Hon menar vidare att det

är viktigt att de vuxna kring barnen är uppmuntrande och delaktiga i deras

”gigantiska arbete” att erövra språket.57 Barn behöver få samtala mycket, men det

gäller att de vuxna lyssnar och ger barnet tid utan att försöka fylla i, avbryta och

tolka hela tiden.58

Bebiskultur och samhällets syn på bebisar

Hur man ser på barn är väldigt olika i olika samhällen och kulturer. Synen på

barn och barndom förändras också med tiden. Det finns också ett samband med

hur ”försörjningssystem och politiska förhållanden ser ut”.59 På 1700-talet blev

samhället mer sekulariserat och individen blev viktigare. Man började också att

sträva efter jämlikhet och det var nu som barndomen blev sedd som en viktig

period i sig och inte bara som ett förstadium till vuxenlivet.60 Men det var först på

mitten av 1800-talet som man utformade en ideologi om barndomen och dess

betydelse. Det skedde i den amerikanska och europeiska medelklassen och man

betonade vikten av barndomen och familjen för barnets framtida utveckling.61 Det

har funnits, och finns fortfarande en mängd teorier om barnuppfostran, men det

som alla verkar ha gemensamt är enligt antropologen Karin Norman att de ”på ett

eller annat sätt” verkar ”inbegripa tankar om nödvändigheten av att aktivt forma

barnet för samhällets bästa, antingen det bestående samhället eller det tänkta

samhället”.62 Inom det västerländska samhället finns det en del föreställningar om

hur spädbarnet är, och dessa ser vi ofta som universella. Vi tycker att spädbarnet

redan från början är en unik egen person, som trots det har något ”universellt

mänskligt” i sig.63 I Sverige är det vanligt att man anser att spädbarn inte mår bra

av för mycket socialt umgänge, och man uppfattar det som naturligt när barnet blir

rädd för nya människor. Det ses ofta som en universell del i barnets utveckling.

55 Ekström, S. (2005), ”Små barns språkvärld”, s. 10.
56 Ekström, S. & Isaksson, B. (1997), Bildglädje & läslust, s. 39.
57 Ekström, S. (2005), s. 10.
58 Ekström, S. (2005), s. 13.
59 Norman, K. (1996), Kulturella föreställningar om barn, s. 24 f.
60 Norman, K. (1996), s. 49.
61 Norman, K. (1996), s. 47.
62 Norman, K. (1996), s. 56.
63 Norman, K. (2006), ”Vad är ett spädbarn? Kulturella föreställningar om spädbarn”, s. 16.
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Men i andra samhällen behöver detta inte alls uppfattas som naturligt och det är

därför oerhört viktigt att titta på den sociala och kulturella värld som barnet växer

upp i innan man hävdar att ett visst beteende är universellt.64 Norman menar att

barn precis som vuxna är aktivt med och formar sin värld, även de mycket små.65 I

boken Cultural Worlds of Early Childhood ser författarna på barnets utveckling

som en kulturell process. Med det menar man att barn alltid växer upp i en

specifik kulturell miljö där de uppmuntras att delta i de etablerade kulturella

aktiviteterna som språk, tänkande, och beteende. Man menar att även själva

konceptet ”barns utveckling” är kulturellt betingat och endast talar om en väldigt

liten del av världens barn, främst från det nordamerikanska och europeiska

samhället. Och forskarna som studerar det västerländska barnets utveckling är

även de från samma västerländska kultur.66

När man talar om kultur för barn menar Norman att det handlar om att vuxna

vill att barnen ska sysselsättas på ett meningsfullt sätt. Ofta anordnas dessa

barnkulturaktiviteter för barn som man anser befinner sig i en bristsituation.67

Margareta Sörenson anser att det är naturligt, att det är de vuxnas ambitioner som

formar barnkulturen, eftersom det är de som har ansvar för barnen.68 Hon menar

att det borde vara självklart att det ska finnas konst och kultur för alla åldrar,

eftersom det är en del av ”det mänskliga varat”.69 Och det finns också konst och

kultur för de allra minsta även om man inte alltid ser på till exempel pekböcker

och ramsor som kultur. Att man ser på barnlitteraturen som en egen genre med

kriterier som skiljer sig från vuxenlitteraturen, säger mycket om hur man ser på

barnkulturen i stort.70 Sörenson betonar vikten av att barn själva ska få uppleva

konsten och att man som förälder eller lärare måste akta sig för att ”’köra över’

barnet verbalt, intellektuellt, analytiskt och snabbt leverera ett omdöme om

konstverkets avsikt och kvalitet”.71 Eftersom de små barnen inte själva kan

uttrycka sig verbalt om de konstupplevelser de uppskattar, så brukar de vuxna vara

där och bestämma vad som är bra eller lämplig kultur för barn. Hon menar att man

inte får underskatta de små barnen, de behöver också konst av precis samma

anledningar som vuxna72:

Det är min övertygelse att människan i alla sina åldrar i olika konstformer finner tröst och
förståelse, glädje och njutning, insikt och nya perspektiv, fantasi och drömmar – allt det som
gör oss till tänkande, kännande och kommunicerande varelser.73

64 Norman, K (2006), s. 21 f.
65 Norman, K (2006), s. 22.
66 Woodhead, M., Faulkner, D. & Littleton, K. (1998), Cultural worlds of early childhood, s. 1.
67 Norman, K. (1996), Kulturella föreställningar om barn, s. 122.
68 Sörenson, M. (2006) ”Leda, lotsa, lyssna – om vuxnas attityder till barn och konst”, s. 45.
69 Sörenson, M (2006), s. 45.
70 Sörenson, M. (2006), s. 45.
71 Sörenson, M. (2006), s. 51.
72 Sörenson, M. (2001), För de allra små!, s. 7.
73 Sörenson, M. (2001), s. 7.
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Sörenson menar att de barn som kan använda språket har, i det västerländska

samhället, ganska goda möjligheter att få igenom sin vilja och sina önskningar.

Men barnet under fyra år har däremot inte fått samma chans förrän på 1980- och

90-talen. Då började man intressera sig även för de yngsta barnens kultur. Även

inom pedagogiken och inom det kommersiella började man intressera sig för de

minsta barnen.74 Småbarnen och deras föräldrar har blivit en ny målgrupp för en

ny marknad av trendiga bebiskläder och märkesvagnar. Det är lätt att reagera med

fasa på bebistrender, men Sörenson anser att vi bör se det hela ur ett historiskt

perspektiv. Med småbarnsmodet på 1800-talet ”banades samtidigt väg för

högkvalitativ konst och litteratur” för barn.75 Idag har mycket forskning om

barnets hjärna bedrivits och det har visat sig att det inte bara är det genetiska som

är av vikt för hjärnans utveckling. Sörenson skriver om Hugo Lagercrantzs, som är

professor i barnmedicin, forskning om spädbarnets hjärna. Han har visat att det

snarare är så att den yttre stimulansen är mycket viktig för på vilket sätt hjärnan

utvecklas. Barn som är bara två månader gamla kan skapa mentala

representationer, med andra ord har de ”förmåga till en tankebild”.76 Sörenson

antyder att faktumet att vi vet mer om spädbarnets hjärna och vikten av stimulans

börjar ändra vår syn på och vårt sätt att leva med barn.77

I takt med forskningen som betonar vikten av stimulans redan från en väldigt

tidig ålder, ibland redan innan födseln, kommer också en rad nya aktiviteter, varor

och tjänster för bebisar. Men bebiskulturen väcker också motstånd. Jessica

Gottberg, frilansjournalist och författare, undrar om inte mycket av bebiskulturen i

själva verket är till för ”barnens ambitiösa föräldrar” och kan bidra till att barnen

bli överstimulerade.78 Inom den kommersiella sektorn har däremot bebiskulturen

lett till att en helt ny marknad kunnat utvecklas. Patrick Hughes (Doktor och

Research Fellow at the University of Melbourne’s Centre for Equity and

Innovation in Early Childhood) skriver om hur bebismarknaden reducerar

spädbarn till ”early learners”. De blir omdefinierade som enbart elever (learners)

och man menar att deras potential att lära kan få utlopp genom användandet av

olika utvecklande bebisprodukter.79 Dessutom omdefinieras förhållandet mellan

barn och förälder till att bli ett lärar-elevförhållande.80 Bebismarknaden reducerar

också lokala kulturella skillnader till en enda global bebiskultur, som i själva

verket är väldigt uteslutande vad gäller etnicitet, social klass och genus.81 I en

studie som Kaiser Family Foundation bedrev framkom det att även de minsta

74 Sörenson, M (2007a), s. 10.
75 Sörenson, M. (2007a), s. 11.
76 Sörenson, M. (2007a), s. 12.
77 Sörenson, M. (2007a), s. 12.
78 Gottberg, J. (2007), s. 15.
79 Hughes, P. (2005), ”Baby, It’s You: International Capital Discovers the Under Threes”, s. 30 ff.
80 Hughes, P. (2005), s. 34.
81 Hughes, P. (2005), s. 37.
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barnen använde elektroniska media som DVD, video, CD-skivor och TV väldigt

mycket. Forskarna uttryckte en oro över att vi inte alls vet vilka konsekvenser

detta mediabruk kommer att ha på barnen.82 Det finns idag en mängd produkter

och märken som riktar in sig på bebisar som målgrupp. Företaget Baby Einstein

som startades år 1997, var de första på marknaden. De menade att deras mål var

att skapa utvecklande produkter för bebisar och mycket små barn. Det första de

lanserade var en video, med samma namn som företaget, som var ämnad att

stimulera språkutvecklingen. Snart följde ytterligare två produkter, ”Baby Mozart”

och ”Baby Bach”.83 År 2001 köptes Baby Einstein upp av Disney och idag säljs det

produkter som böcker, CD-skivor, DVD:er, mjukvaror och utvecklande leksaker.

Baby Einstein är inte heller ensamma på marknaden längre, ”Baby Genius, Baby

Superstar, Bilingual Baby och Brainy Baby” är bara några exempel.84 Men Hughes

påpekar också att bebismarknaden inte enbart skapats av nya företag, utan även

väletablerade och stora företag som BBC har hängt på trenden när de skapade TV-

serien Teletubbies för barn under tolv månader.85

Bebismarknaden riktar sig mot barnens föräldrar. I den ovan nämnda studien

svarade föräldrar att de köpte elektroniska media till sina barn för att de tror att det

hjälper barnets intellektuella utveckling. Detta tar företagen fasta på och betonar

ännu mer vikten av att man tillsammans med sitt barn använder de utvecklande

produkterna. Men det visade sig också, även om det är något företagen helst tiger

om, att många föräldrar, med mer eller mindre dåligt samvete, använde de

elektroniska bebisprodukterna för att få lite tid för sig själva.86 En tidigare social

aktivitet har gjorts om till en marknad och det väcker givetvis starka känslor.

Många menar att umgänge mellan barn och föräldrar ska stå över ekonomiska

faktorer. Men samtidigt är det inget nytt att man inriktar en marknad på en

specifik demografisk grupp, det enda nya är att det den här gången är spädbarn.87

Den nya bebismarknaden har gett upphov till en kamp om att få definiera vad

bebisar eller spädbarn är. I striden, där det enligt Hughes finns både vinnare och

förlorare, kommer mer övergripande ekonomiska och ideologiska krafter till

uttryck.88 Bebismarknaden väcker olika reaktioner, en del reagerar med avsky,

andra med pragmatism. De sistnämnda anser att bebisarna ses som mer

kompetenta genom den nya marknadens perspektiv, de kan själva bestämma över

sin omgivning och de nya produkterna erbjuder nya gynnsamma inslag som

bebisarna själva kan ta till sig om de vill. De som reagerar med avsky anser att

bebisarna är oskyldiga och bör skyddas från skadliga inslag som populärkultur.

82 Hughes, P. (2005), s. 30.
83 Hughes, P. (2005), s. 31.
84 Hughes, P. (2005), s. 31.
85 Hughes, P. (2005), s. 32.
86 Hughes, P. (2005), s. 33 f.
87 Hughes, P. (2005), s. 34 f.
88 Hughes, P. (2005), s. 36.
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Båda reaktionerna, bygger enligt Hughes på vissa antaganden om bebisar och

populärkultur inom den västerländska traditionen, men ingen bygger på hur

bebisarna verkligen reagerar på produkterna, eller hur det påverkar deras sociala

förhållanden och relationer. Att den dominerande synen på bebisar idag är som

”early learners” får konsekvensen att man inte längre i första hand ska se och älska

bebisar som sina medmänniskor, utan bara för det som de en gång kan komma att

bli.89

Om ”bebisgeniet” som ett marknadsfenomen skriver även journalisten Susan

Gregory Thomas i buy, buy baby. Hon menar att det har blivit standard för alla

som säljer och marknadsför produkter till småbarn (0-3 år) och deras föräldrar, att

beskriva produkten som utvecklande/utbildande (”educational”).90 De tidigare

nämnda DVD:erna för spädbarn, som insinuerar att de bidrar till barnens ökade

intelligens, har lyckats åstadkomma en enorm förändring i de minsta barnens

vardagsliv. Statistik från USA visar att 61% av barn mellan 6-24 månader tittar på

TV dagligen. Bruket av DVD:erna har blivit vardagsmat i alla ekonomiska och

sociala samhällsklasser.91

Medier för bebisar: Bilderboken och pekboken

Det finns idag ett stort utbud av medier för bebisar. Leksaker, CD-skivor, filmer

och böcker i olika form och material. Jag kommer här i första hand att fokusera på

pekboken och bilderboken. Som doktorn i litteraturvetenskap Ulla Rhedin uttryckt

det är bilderboken, till skillnad från en rad andra medier som erbjuds barn idag,

”en långsam konst, som gör en dygd av att möta sin publik i talrika repriser – i tyst

ensam tittläsning eller i vilsam samvaro med en pratläsande vuxen”.92 Redan på

1400-talet fanns det en slags ”bilderbok” för barn. Det var inte någon narrativ,

utan mer bilder att titta på och prata om.93 Det var inte förrän på 1700-talet som en

utveckling började ske. Tonvikten låg då på det pedagogiska. Man började fundera

på vad som var ”lämplig” läsning för barn och helst skulle de lära barn något om

den ”goda” smaken. Det var också nu som barnkammarvisorna började komma ut

i tryckt form med illustrationer.94 På 1800-talet får barndomskulten fäste.95 Barnen

i böckerna beskrivs inte längre som små vuxna. Under 1830-40-talen får

89 Hughes, P. (2005), s. 37.
90 Gregory Thomas, S. (2007), s. 8 f.
91 Gregory Thomas, S. (2007), s. 2 ff.
92 Rhedin, U. (2004), Bilderbokens hemligheter, s. 34.
93 Rhedin, U. (1992), Bilderboken, på väg mot en teori, s. 26 f.
94 Rhedin, U. (1992), s. 31 f.
95 Rhedin, U. (1992), s. 38 f.
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bilderboken en mer poetisk form, samtidigt som den pedagogiska ”borgerliga

småbarnsboken” gör sitt inträde. Denna är i sin tur idealiserad och bilderna

naturalistiska.96 Romantiken gjorde att bilderboken blev mer känslosam, men

samtidigt utvecklades en ny typ av barnbok som var fräck och uppkäftig. Det var

först nu som underhållningsaspekten blev lika viktig som undervisningsaspekten.

Bilderboken var nu inte alls lika moraliserande och ofta användes karikatyrer till

en satirisk text.97 Mellan 1845-1900 uppkommer en ny sorts bilderböcker i

England, s.k. ”toy books”.98 Nu börjar illustratörer att tolka texten och utveckla

den i sina bilder. De här böckerna är varken ”didaktiska, moraliska” eller

”religiösa”.99 Det är först nu som bilderboken börjar få den form som vi är vana

vid idag.100

I sin doktorsavhandling definierar Ulla Rhedin bilderboken som ”en bok av

begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en

kombination av text och bilder, så att det förekommer minst en bild per

uppslag.”101 Hon betonar det ömsesidiga förhållandet mellan text och bild som det

som utmärker den moderna bilderboken. Det är inte heller så att bilden bara är en

avbildning av det som sägs i texten, istället tillför den något, eller för in

berättelsen på ett annat tolkningsmönster; ”bilderna expanderar texten i andra,

associativt mer oväntade riktningar i en från texten mer självständig

iscensättning”.102 Som Rhedin ser det uppkom inte bilderboken i modern mening

förrän på slutet av 1800-talet. Att man i flera hundra år använt bilder för att

illustrera och förtydliga olika fenomen är något helt annat. Dessa böcker var

föregångare till didaktiska och pedagogiska läroböcker, men inte till bilderboken

som en gestaltande konstform. Bilderboken är mer kvalificerad, den är ett estetiskt

verk som vill berätta eller uttrycka något. Ibland är den underhållande, ibland tar

den upp svåra existentiella frågor.103 Rhedin anser att bilderboken som konstform

är både konstnärlig och filosofisk, poetisk och komplex, dramatisk och

musikalisk.104 Rhedin har också funderat över vilken funktion bilderböckerna kan

tänkas ha för barnen och kommer med ett antal förslag. T.ex. menar hon att de kan

ha en ”existentiell och fantasistimulerande funktion” eftersom de ”uttrycker olika

förhållningssätt till livet eller de inre världarna”.105 De ger barnen material för egna

fantasier och fungerar lite som låtsasleken.106 En annan funktion hon nämner är en

96 Rhedin, U. (1992), s. 39 f.
97 Rhedin, U. (1992), s. 40-47.
98 Rhedin, U. (1992), s. 52.
99 Rhedin, U. (1992), s. 54.
100 Rhedin, U. (1992), s. 49 ff.
101 Rhedin, U. (1992), s. 15.
102 Rhedin, U. (1992), s. 59.
103 Rhedin, U. (1992), passim.
104 Rhedin, U. (1992), s. 207.
105 Rhedin, U. (1992), s. 209.
106 Rhedin, U. (1992), s. 210.
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”estetisk, sinnes- och fantasistimulerande funktion” som bidrar till att bekanta

barnet med samtidskonsten och kulturen.107

Idag finns det ett stort utbud av böcker även för de minsta barnen;

”pekbilderböcker, faktabilderböcker om färger, bokstäver, siffror etc., lekfulla

ABC-böcker, vardagsrealistiska småbarnsskildringar liksom nonsensrealistiska

och absurda humoristiska berättelser med förmänskligade djur och leksaker”.108

Parallellt med dessa böcker lever även gamla folksagor och andra klassiker, som

Elsa Beskows sagor, vidare. Barnet får redan från en mycket tidig ålder ta del av

en rik och varierande litteraturtradition.109 Att synen på barn har förändrats mycket,

speciellt under 1900-talet, speglas i barnboken. På det tidiga 1900-talet beskrevs

barn ofta som gnälliga, ”elaka och olydiga” eller ”snälla och lydiga”.110 Idag är

barnen i bilderböckerna mycket mer självständiga, aktiva och starka. Barnen i

böckerna är barn som blir ”sedda”.111 Ofta ifrågasätter de vuxenvärlden och dess

normer. Rhedin anser att det i de nordiska bilderböckerna finns ”ett övergripande,

gemensamt humanistiskt och kärleksfullt barnperspektiv, som är unikt i

världen”.112

Enligt Rhedin är högläsningen ett sätt och en metod att inlemma barnen i vår

kultur. Även Margareta Sörenson anser att vi genom att läsa och ramsa med våra

minsta barn, ”leker oss in” i konsten.113 Hon kallar pekboken för en ”kulturell

inträdesbiljett”.114 Även barn i åldern 9-10 månader kan njuta av att titta på

bilderna i en bok. Forskning har visat att barn uppfattar bilderna som en

avbildning och inte bara som ”papper med färg”.115 Trots att de små barnen är

analfabeter har man enligt Rhedin, gått ifrån tanken om den tidiga barndomen som

en ”bristkultur” som måste fyllas på med kunskaper.116 Idag ser man istället den

kultur som faktiskt redan finns, d.v.s. den muntliga och visuella.117 Rhedin menar

att pekboksläsningen, som mer liknar en lek än läsning, förbereder barnet för mer

avancerad högläsning och så småningom även egen läsinlärning. Något som är

viktigt att komma ihåg när man högläser för de små barnen är att de ofta inte

förstår berättelsen som vi vuxna gör. Även bilderna tolkas olika. Som vuxna har vi

lärt oss att se perspektiv och djup i bilderna. Vi tolkar det som att de små figurerna

står bakom de större, medan ett litet barn kan tolka det som att de små figurerna

107 Rhedin, U. (1992), s. 210.
108 Rhedin, U. (2004), s. 48.
109 Rhedin, U. (2004), s. 49.
110 Rhedin, U. (2004), s. 50.
111 Rhedin, U. (2004), s. 51.
112 Rhedin, U. (2004), s. 51.
113 Sörenson, M. (2007b), ”Med smak för tuggmotståndets litteratur – pekboken som kulturell
inträdesbiljett”, s. 32.
114 Sörenson, M. (2007b), s. 32.
115 Sörenson, M. (2007b), s. 34.
116 Rhedin, U. (2004), s. 53.
117 Rhedin, U. (2004), s. 53.
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helt enkelt är yngre än de stora.118 Barnet förstår alltid berättelsen på sitt eget sätt.
119Att tolka texten och bilderna enligt vår kulturella tradition är något man lär sig

med övning.

Pekboken bidrar till att de små barnen får träna upp sin begreppsförmåga. De

får benämna, klassificera och kategorisera det ”universum av mening” de lever i.120

Pekböckerna med bilder på olika objekt har ofta kritiserats för att de är så enkla

och ointressanta. Men sedan 1980-talet har det, enligt Rhedin, skett en utveckling

som höjt pekböckerna till en annan nivå. Den har fått en högre konstnärlig nivå

och en ”enkel dramaturgi”.121 Exempel på dessa nya småbarnsböcker är Barbro

Lindgrens Max-böcker, Gunilla Bergströms Alfons-böcker och diverse böcker av

Anna-Clara Tidholm. Böckerna har nu fått en mer berättelseliknande form, det

händer något.122 Ofta är de ”vardagsfilosofiska” och ”socialpsykologiska”.123 Med

Barbro Lindgren och Eva Erikssons Max-böcker bröt man med en textberoende

tradition. Lindgren skrev sin text så som små barn pratar, alltså med få ord, och

med syntaktiska fel. Här får både bilderna och texten en mycket viktig roll.

Bilderna berättar, medan texten styr barnet vidare och fungerar lite som en

”inzoomnings-/närbildssignal: Titta Max!//”.124 Det var inte bara formen som var

ny med Max-böckerna, utan även de för småbarnen mycket relevanta ämnen som

de behandlade, t.ex att ”behandla hunden som en jämnårig kamrat”, ”inte vilja

’bajsa pottan’ eller ’kissa blöjan’ och i stället kräva att hunden gör det” etc.125 De

nyskapande småbarnsböckerna försöker utgå från ett barnperspektiv, de innehåller

fantasi och humor samtidigt som de behandlar existentiella ämnen.126 Susanna

Ekström hävdar att ”en riktig bildberättelse för de minsta barnen klarar sig helt

utan text. Hela händelseförloppet ryms i bilderna som barnen själva kan

kommentera och hitta på egen text till”.127 Här skiljer hon sig från Rhedin som

menar att det är den dynamiska kombinationen av bild och text som gör

bilderboken så speciell. För Ekström handlar det om att berättelsen ska ge en

läsupplevelse, något som man kan känna igen sig i. Eftersom barn många gånger

har svårt att uttrycka sig verbalt är det viktigt att de har tillgång till bra böcker som

gör att de får uppleva vad andra tänker och känner. Så småningom kommer de

själva att lära sig att uttrycka sig i tal och skrift, och boken fungerar som en hjälp

på vägen.128 Enligt Rhedin är bilderboksläsandet även för de minsta barnen ”en

118 Rhedin, U. (2004), s. 22.
119 Rhedin, U. (2004), s. 26.
120 Rhedin, U. (2004), s. 57.
121 Rhedin, U. (2004), s. 58.
122 Rhedin, U. (2004), s. 59 f.
123 Rhedin, U. (2004), s. 60.
124 Rhedin, U. (2004), s. 62.
125 Rhedin, U. (2004), s. 63.
126 Rhedin, U. (2004), s. 70 ff.
127 Ekström, S. & Isaksson, B. (1997), s. 32.
128 Ekström, S. & Isaksson, B. (1997), s. 44.
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viktig kulturell aktivitet för just vår västerländska kultur, där bilder för var dag blir

allt viktigare, och där tänkandet sedan länge varit just skriftspråksbaserat.”129

Bilderboken hjälper barnet stegvis in i det litterära och konstnärliga. Först är det

bara bilder, sedan tillkommer text och sedan blir berättelserna mer och mer

komplexa.130

129 Rhedin, U. (2004), s. 77.
130 Rhedin, U. (2004), s. 77 f.
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Teori och Metod

För att undersöka hur man kommunicerar om bebisar och bebiskultur i texter från

biblioteksinstitutionen och bokklubbsdomänen kommer jag att använda mig av

diskursanalytisk teori och metod. Jag kommer att analysera de texter om små barn

och böcker som bibliotek och bokklubbar skriver, publicerar och kommunicerar.

För att få en överblick över det stora och skiftande diskursanalytiska fältet har jag

använt mig av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips handbok

Diskursanalys som teori och metod. Jag har även haft stor hjälp av Michel

Foucaults sätt att förstå diskurser och dess vilja till makt som blir tydlig genom

deras anspråk på sanning.131 Men framför allt har jag inspirerats av Norman

Faircloughs kritiska diskursanalys som fokuserar på den “kommunikativa

händelsen”.132 Till att börja med kommer jag att ge en bakgrundsöversikt av

diskursanalysen som teori för att sedan gå mer detaljerat in på Faircloughs teori.

Teori

Det finns en rad olika diskursanalytiska teorier och metoder, men alla härstammar

de ur de så kallade socialkonstruktionistiska teorierna. Dessa teorier utvecklades

som en motreaktion på de teorier som gör anspråk på att vara universella som

psykoanalysen och marxismen.133 De socialkonstruktionistiska teorierna bygger i

sin tur på det strukturalistiska och poststrukturalistiska sättet att förstå språk på.

Inom dessa teorier hävdar man att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går genom

språket”.134 Det är genom att benämna världen och verkligheten som vi skapar den.

Det går inte att i språk representera verkligheten ”som den är”, i någon objektiv

mening, utan våra utsagor om världen bidrar till att skapa olika världsbilder. Att

den sociala världen konstitueras inom språket inbegriper även konstituerandet av

sociala relationer och identiteter. Om det sker en förändring i språket eller i

diskursen innebär det även en konkret förändring i den sociala världen. Det finns

en fysisk verklighet, men vi har aldrig direkt tillgång till den, vi förstår den alltid

131 Foucault, M. & Rosengren, M. (1993), Diskursens ordning, passim.
132 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 76.
133 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 12.
134 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 15.
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genom språket i en viss diskurs.135 Ferdinand de Saussure som var verksam inom

den strukturalistiska språkvetenskapen menade att förhållandet mellan språket och

verkligheten är godtyckligt. Det är vi själva som ger världen mening och betydelse

genom språket. Det finns alltså inget verkligt samband mellan ett ting och dess

beteckning. Ett tecken får sin betydelse, eller sitt värde, bara i relation till andra

tecken. Tecknen ingår i en större struktur. I poststrukturalismen utvecklar man

teorin och menar att strukturen inte är oföränderlig. Att ett ord har en viss

betydelse vid en bestämd tidpunkt och i ett bestämt sammanhang betyder inte att

det alltid kommer att ha samma betydelse. 136 Ordens betydelse kan aldrig fixeras

helt och hållet, utan tecknens betydelse ”kan glida i förhållande till varandra”.137

Inom poststrukturalismen menar man alltså att det finns språkliga strukturer, men

att de är flera och föränderliga.

Språket är strukturerat i mönster eller diskurser – det är alltså inte tal om ett generellt
betydelsesystem som i den saussureska traditionen utan om flera system där betydelserna
skiftar från diskurs till diskurs.138

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och uppfatta världen på. De mönster som

finns inom en diskurs både reproduceras (bevaras) och förändras i ”diskursiva

praktiker”, alltså i sättet som de används i utsagor av olika slag.139 Winther

Jørgensen och Phillips definierar diskursiva praktiker som ”en social praktik som

formar den sociala världen”.140

En teoretiker som varit mycket betydande för utvecklingen av diskursanalytisk

teori är Michel Foucault. Han menar att diskurserna representerar olika

”kunskapsregimer” och att det inom dessa finns en dold, bakomliggande ”vilja till

sanning” som endast presenteras eller framträder som ”sanning”.141 Med andra ord

anger dessa kunskapsregimer vad som är sant och vad som är falskt. Det är samma

sak som att säga att sanning endast är diskursiv.142 Det är diskursernas struktur

som Foucault undersöker. Han vill förstå hur ”sanningseffekter” skapas genom att

analysera ”de diskursiva processer där diskurser konstrueras så att det ser ut som

om de ger sanna eller falska bilder av verkligheten”.143 Han menar att det inte finns

sanning eller ickesanning i tingen själva;

135 Winther Jørgensen, M. (2000), s 15 ff.
136 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 16 f.
137 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 18.
138 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 18.
139 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 18.
140 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 25.
141 Foucault, M. & Rosengren, M. (1993), s. 15 f.
142 Winther Jørgensen, M. (2000), s 19 f.
143 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 21.
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Vi måste uppfatta diskursen som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som en praktik
vi påtvingar dem.144

”Viljan till sanning” som inom en diskurs uttrycks som ”sanning” är egentligen

en vilja till makt. Diskursen är enligt Foucault en makt som man strider om och

vill vinna.145 Det är diskursen eller kunskapsregimen som sätter gränser för vilka

utsagor som kan sägas och vilka som inte skulle bli accepterade som meningsfulla.

Han ser ett samband mellan makt och kunskap och menar att makten är produktiv

och utspridd på många olika sociala praktiker. Makten är produktiv i den

meningen att den ”konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter”. 146

För att upptäcka en diskurs mönster eller regelbundenheter menar Foucault att

man måste börja inifrån själva diskursen. Man ska alltså inte försöka förstå ”de

föreställningar som kan finnas bakom diskurserna”.147

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys
Det som skiljer Norman Faircloughs diskursteori från andra diskursteorier är

huvudsakligen att han ser diskursen som både konstituerande och konstituerad.148

Diskurser representerar och speglar sociala praktiker samtidigt som de konstruerar

eller konstituerar dem.149 Diskursen är enligt Fairclough ”en viktig form av social

praktik” som bidrar till att konstituera “sociala identiteter”, “sociala relationer”

och “kunskaps- och betydelsesystem”.150 Men samtidigt formas också diskursen av

“andra sociala praktiker och strukturer”.151 Fairclough anser att det finns både

diskursiva och icke-diskursiva element i den sociala strukturen.152 Då man

genomför en kritisk diskursanalys ska man enligt Fairclough koncentrera sig på

två viktiga dimensioner. Den första är vad han kallar den kommunikativa

händelsen som består av alla sorter eller fall av språkbruk.153 Det kan röra sig om

allt från text på webbsidor eller i broschyrer, till tidningsartiklar och intervjuer.

Den andra dimensionen kallar Fairclough för diskursordningen. Här är

huvudsyftet att undersöka alla de diskurstyper som finns inom en viss social

institution eller domän. En diskurstyp kan förklaras som ett övergripande begrepp

för ett antal underbegrepp som diskurser och genrer. En genre är i sin tur en

samling konventioner som är associerade till informellt tal eller ett språkbruk som

144 Foucault, M. & Rosengren, M. (1993), s. 37.
145 Foucault, M. & Rosengren, M. (1993), s. 8 ff.
146 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 20.
147 Foucault, M. & Rosengren, M. (1993), s. 42.
148 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 67.
149 Fairclough, N. (2002), Discourse and Social Change, s. 4.
150 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 71 och 73.
151 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 71.
152 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 71.
153 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 73.
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används inom en viss social praktik.154 Det kan handla om en

anställningsintervjugenre eller en nyhetsgenre.155 Fairclough talar också om att det

inom diskursordningen finns så kallade diskursiva praktiker. Det är genom dessa

diskursiva praktiker som text (både skrift och tal enligt Faircloughs definition)

produceras och konsumeras. Inom en diskursordning finns det vissa bestämda sätt

på vilka texter produceras. Det skulle till exempel kunna handla om samtalet

mellan lärare-elev i skolans diskursordning. Var gång en text produceras eller

konsumeras (diskursiv praktik) görs det med hjälp av bestämda diskurstyper.156

Den kommunikativa händelsen (varje enskilt fall av språkbruk) har tre

dimensioner. De tre dimensionerna är text, diskursiv praktik och social praktik.

Faircloughs kritiska diskursanalys består av en analys av den tredimensionella

kommunikativa händelsen.157 När det gäller den första dimensionen försöker

Fairclough att undersöka en texts egenskaper. Det gör han genom en lingvistisk

textanalys, genom vilken han kartlägger texternas uppbyggnad. När det gäller att

analysera den diskursiva praktiken fokuserar Fairclough på texternas

intertextulitet. Han vill se hur texterna bygger på andra texter, vilka genrer, stilar

och diskurser som används i produktionen, men även i konsumtionen eller

tolkningen av en text.158 När intertextualiteten är särskilt tydlig, om en text

refererar eller hänvisar till en annan text, kallar Fairclough det för manifest

intertextualitet.159 Den vidare sociala praktiken ska också tas med i analysen

eftersom texter formar och formas av den sociala praktiken. Den ömsesidiga

påverkan sker via den diskursiva praktiken inom vilken texter produceras och

konsumeras. Genom denna sortens analys menar Fairclough att man ska kunna se

huruvida den diskursiva praktiken inom den analyserade domänen ”reproducerar

eller omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det

har för den bredare sociala praktiken”.160 I Faircloughs teori finns det alltså

utrymme för förändring av diskursordningen (som bestämmer vad som kan sägas).

Det sker genom att man använder genrer och diskurser på ett kreativt nytt sätt.

Eller genom att man använder genrer och diskurser från en annan

diskursordning.161 Fairclough använder begreppet interdiskursivitet för

“artikulering av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar”.162 Men

det räcker inte med en diskursanalys för att analysera den bredare sociala

strukturen. Här använder sig Fairclough av diverse andra teorier från bland annat

154 Fairclough, N. (2002), s. 126 och Winther Jørgensen, M. (2000), s. 73.
155 Fairclough, N. (2002), s. 126.
156 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 73.
157 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 74.
158 Fairclough, N. (2002), s. 102 och Winther Jørgensen, M. (2000), s. 74.
159 Fairclough, N. (2002), s. 117.
160 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 75.
161 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 76.
162 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 77.
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sociologin och kulturvetenskapen.163 Genom analysen av de diskursiva praktikerna

vill Fairclough se vilka kopplingar det finns mellan “språkbruk och social

praktik”.164

Fairclough pekar ut vissa övergripande tendenser i den bredare sociala

praktiken. Bland annat talar han om ”marketization of discourse” med vilket han

menar att människor inom en rad institutioner, i allt högre utsträckning betraktas

som konsumenter snarare än medborgare. Det är marknadsdiskurserna som fått

allt mer inflytande i de offentliga institutionerna.165 Fairclough använder även ett

ideologibegrepp. Han menar att det i samhället finns vissa dominansrelationer

mellan till exempel sociala klasser och kön.166 Ideologibegreppet används för

meningsproduktion som bidrar till att producera, återskapa eller förändra dessa

dominansrelationer. Han menar att diskurser kan vara mer eller mindre

ideologiska. Ett visst språkbruk är ideologiskt så till vida att det reproducerar eller

transformerar maktrelationer. Ideologierna är som mäktigast då de är inbäddade i

diskursiv praktik, då de blivit ”naturaliserade” (naturalized), eller uppfattas som

“sunt förnuft”.167 De är inbyggda i normer och konventioner.168 I annan

diskursanalys skulle man säga att den naturaliserade diskursen är den kunskap

som kommit att betraktas som objektiv inom en viss institution/disciplin/domän.

Fairclough anser att människor är ideologiskt positionerade men att de inte är helt

passiva, utan har möjlighet att göra motstånd mot de de ideologier de använder

och utsätts för i sin vardag.169 Ytterligare ett begrepp som ingår i den kritiska

diskursanalysen är hegemoni. Faircloughs användning av begreppet är inspirerat

av Gramscis hegemonibegrepp som handlar om dominans och makt över ett

samhälles struktur av en ekonomiskt bestämd samhällsklass. Det handlar mer om

att integrera och skapa allianser med underordnade klasser, snarare än att bara

dominera dem. Dominansen är aldrig stabil eller fullständig. Det är en ständig

kamp för att upprätthålla vissa bestämda maktförhållanden. Den hegemoniska

kampen pågår enligt Fairclough hela tiden, och överallt, i diverse institutioner,

som exempelvis familjen.170 I all diskursanalys som ser på kunskap som

konstruerad, är ju även den egna studien bara ett av många alternativa sätt att se

och beskriva ett fenomen. Den är också skriven inom vissa diskursiva och sociala

praktiker. Fairclough menar att det är viktigt att komma ihåg att “analysts are not

above the social practice they analyse; they are inside it”.171

163 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 75.
164 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 76.
165 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 77.
166 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 79.
167 Fairclough, N. (2002), s. 87.
168 Fairclough, N. (2002), s. 89.
169 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 80.
170 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 92.
171 Fairclough, N. (2002), s. 199.
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Metod

Som tidigare nämnts har jag i min undersökning främst inspirerats av Faircloughs

kritiska diskursanalys. Hans tredimensionella analysmodell med utgångspunkt i

den kommunikativa händelsen och diskursordningen har fungerat väl för den

analys jag själv velat göra. Jag kommer att använda mig av vissa av Faircloughs

begrepp och utgångspunkter även om jag inte kommer att följa hans teori

fullständigt. Det beror på att jag velat använda de analysredskap som lämpat sig

bäst för min egen undersökning och i enlighet med vad Winther Jørgensen och

Phillips skriver, konstruerat forskningsmodellen “efter projektets speciella

karaktär”.172

Jag har valt att avgränsa en diskursordning om små barn och böcker som den

bredare sociala praktiken. Enligt Fairclough fungerar diskursordningen som ”den

gemensamma plattformen för olika diskurser”.173 Jag har sedan för

undersökningens syfte valt att dela upp analysen på två fält. Den första är

biblioteket som institution och den andra är barnbokklubben som domän. Att jag

valt att dela upp analysen på två fält beror mest på att jag är intresserad av att se

om det finns några skillnader eller likheter i de resonemang som förs inom

biblioteket som institution och inom det marknadsinriktade bokklubbsfältet.

Fairclough har tidigare beskrivit marknadsdiskursen spridning in i andra diskurser

och domäner och jag vill se om detta gäller även inom biblioteksinstitutionen.

Enligt Faircloughs anvisningar kommer jag att utgå från diskursordningen och den

kommunikativa händelsen. Genom att försöka kartlägga de olika diskurstyper

som förekommer i talet om små barn och böcker på den sociala institutionen

biblioteket och i den sociala domänen bokklubbarna kommer jag att undersöka

diskursordningen. Vidare vill jag se huruvida dessa olika diskurstyper används på

liknande sätt inom de två fälten.

Den kommunikativa händelsen beskrivs ju av Fairclough som alla enskilda

fall av språkbruk. De texter jag kommer att analysera är alltså kommunikativa

händelser och de ska enligt Fairclough analyseras ur tre aspekter; diskursiv

praktik, text och social praktik. Jag kommer i första hand att fokusera på

textanalysen. Detta innebär att jag kommer att undersöka de valda texternas

uppbyggnad och egenskaper och försöka förstå hur diskurserna blir förverkligade i

texterna.174 Jag kommer att undersöka både det explicita och det implicita

innehållet och se om det finns något speciellt mönster i språkbruket. Nedan följer

en översikt över de frågor jag kommer att ställa till det empiriska materialet. Den

är indelad på de tre dimensionerna av den kommunikativa händelsen. Alla frågor

har inte applicerats på allt empiriskt material utan de bör ses som utgångspunkter

172 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 81.
173 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 138.
174 Winther Jørgensen, M. (2000), s. 87.
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för analysen i stort. Frågorna är inspirerade av Faircloughs metodbeskrivning i

Discouse and Social Change.175

Diskursiv praktik

 Hur har texterna producerats? Av vem? Handlar det om vetenskapliga

texter, eller bearbetade vetenskapliga texter? Vilken sorts redigering

genomgår de? Var publiceras de?

 På vilket sätt är texterna intertextuella och interdiskursiva? Från vilka

vetenskapsdiscipliner eller andra kunskapsdomäner, diskurser och genrer

hämtas informationen till texterna? Hänvisar texterna direkt till någon

annan text? Finns det någon manifest intertextualitet?

Text

 Vilka sociala identiteter konstrueras och hur konstrueras de? Vilka sociala

relationer konstitueras? Vilka antaganden görs om läsaren av texten?

Vilken mening vill textproducenten att läsaren ska få ut av textläsningen?

 Ordval: Vilka ord används mycket/återkommer i olika former och

synonymer/ ord som tillhör samma semantiska domän? Med vilka andra

ord är de sammankopplade? Vad säger ordvalet om en texts

meningsskapande? Vilka diskurser skapas? Finns det ord/meningar som

utesluts? Vilka implicita antaganden görs? (Vad är det texten tar som

självklart och som därför inte nämns?) Finns det mycket som uttrycks som

”sunt förnuft”? Antar texten att läsaren håller med om det som

konstateras?

 Till vilken grad instämmer textens röst med det den konstaterar? Är den

säker eller finns det tveksamhet? Framställs påståendena som sanningar?

Hur ambivalent är texten? Finns det tydliga kategoriseringar som

sant/osant, normalt/onormalt? Är det ett visst perspektiv som används som

om det är universellt?

 Hur vänder sig texten till läsaren? Vilken intonation används? Är den

förklarande, lugnande, uppmanande, argumenterande, övertalande? Är den

formell eller informell? Tilltalar texten läsaren med personliga pronomen

(ex. du, dig, er)? Går det att veta vem textens röst tillhör?

 Används metaforer? Vad säger dessa i så fall om textens

meningsproduktion?

175 Fairclough, N. (2002), passim.
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Social praktik

 Vilka bredare sociala konsekvenser kan man tänka sig att de diskurser om

bebisar och böcker (som framkommer i textanalysen) får? Hur ser man på

små barn som sociala och kulturella varelser?

 Jag kommer inte att som Fairclough analysera den bredare sociala

praktiken med hjälp av andra teorier. Anledningen till det är att uppsatsen

skulle bli alldeles för omfattande. Det skulle krävas ett mer

tvärvetenskapligt perspektiv för ett sådant projekt och i bästa fall hade

experter inom respektive område deltagit och samarbetat. Jag kommer

istället att fokusera på textanalysen och se vad man kan säga om

artikulering av diskurser och genrer inom de domäner jag valt att

undersöka och sedan fundera kring hur detta kan tänkas påverka sociala

faktorer och strukturer.

Källmaterial
Det jag kommer att analysera är texter. Vad gäller biblioteken kommer jag att

använda texter från olika biblioteks webbsidor, broschyrer som delas ut på

biblioteket och på barnavårdscentraler och beskrivningar av olika projekt. All text

som skapats inom biblioteksfältet och som har med bebisar och bebiskultur att

göra är relevant. När det gäller bokklubbarna och förlagen kommer jag att

analysera texter från deras respektive webbsidor och medlemstidningar och även

de (vetenskapliga) texter som de refererar till. Bokklubbarna jag valt att ta med är

Barnens bokklubb och Go’boken. Anledningen till att jag valt just dessa två

bokklubbar är att de båda har speciella avdelningar som riktar sig till de allra

yngsta barnen, samt att de har ett ganska omfattande publicerat material i form av

medlemstidningar, nyhetsbrev, webbsidetexter etc. Eftersom jag vill göra en

ganska detaljerad textanalys har jag valt att inte använda ett alltför omfattande

empiriskt material. I vissa fall använder jag samma citat på olika ställen i

uppsatsen. Detta beror på att de är relevanta i flera sammanhang.
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Bebis- och bokkultur på biblioteket som social
institution

På biblioteken har man länge anordnat bokrelaterade aktiviteter för barn.

Sagostunden är en av de vanligaste aktiviteterna och har varit en etablerad

verksamhet på biblioteken sedan början av 1900-talet.176 Oftast är aktiviteten

avsedd för barn mellan tre och fem år “men idag börjar man på många håll vända

sig till de allra yngsta barnen med inslag av rim och ramsor och fingerlekar”.177 Då

biblioteket på 1970-80-talen ville nå ut bättre till barnen började man samarbeta

med en rad institutioner som barnavårdscentraler och förskolor. På det här viset

hoppades man nå ut till de allra yngsta barnen och deras föräldrar.178 Under 90-

talet fokuserade man på att nå ut till de som fanns nära barnet snarare än till barnet

själv. Då handlade det mer om kontakt med förskolelärare och föräldrar.179 Många

bibliotek delar idag ut gåvoböcker via barnavårdscentralerna och ibland deltar de

även i föräldrautbildningen. Man har också börjat etablera en rad

språkstimuleringsprojekt för småbarn på folkbiblioteken. Ett exempel på detta var

BokNallen i Markaryds kommun. Projektet innebar att föräldrar och barn fick

hembesök av BokNallen, som lånade ut böcker och berättade för föräldrarna hur

de på bästa sätt skulle stimulera sina barns språkutveckling.180 På många håll i

landet erbjuder biblioteken idag olika aktiviteter för de minsta barnen. På

Göteborgs Stadsbibliotek anordnas till exempel två olika rim- och ramsstunder i

veckan. Vicke Vire för barn mellan 0-1 år och Pelle Plutt för barn 1-2 år. De

yngsta barnen sitter i föräldrarnas knä medan de lyssnar på dramapedagogen som

sjunger och ramsar med hjälp av böcker och fingerdockor. Föräldrarna är också

med och sjunger och klappar händerna och barnen som redan kryper eller går

vågar sig ibland fram till dramapedagogen som sitter i mitten av ringen, för att

titta närmare på någon av dockorna. Liknande aktiviteter förekommer på ett stort

antal bibliotek i hela landet och de flesta är inspirerade av Annette Kohkoinens

176 Rydsjö, K., A.C. Elf (2007), Studier av barn och ungdomsbibliotek, s. 115.
177 Rydsjö, K., A.C. Elf (2007), s. 115.
178 Rydsjö, K., A.C. Elf (2007), s. 99.
179 Rydsjö, K., A.C. Elf (2007), s. 100.
180 Rydsjö, K., A.C. Elf (2007), s. 110 ff.
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bok Bebis+bok=glädje, där författaren beskriver hur hon planerat och genomfört

både bebisbokprat och “pyttepoesi” för småbarn.181

I följande kapitel kommer jag att titta närmare på de kommunikativa

händelserna inom institutionen, alltså de texter ett antal folkbibliotek publicerat på

sina webbsidor, broschyrer som ges ut av regionbiblioteken och delas ut på BVC

och artiklar och projektbeskrivningar som publicerats i bibliotekets

skrifter/webbsidor. Till att börja med vill jag undersöka vilket syfte som ligger

bakom bebis- och bokaktiviteterna. Vilka fördelar menar man att aktiviteterna har

och vilket resultat menar man att man kan uppnå genom denna typ av aktiviteter?

Varför menar man att det är viktigt att läsa böcker för de allra yngsta barnen och

att besöka biblioteket? Jag kommer att titta på de informationstexter som riktar sig

till föräldrar men även bibliotekets interna dokument som beskriver projekt och

målsättningar. Sedan vill jag framförallt se hur spädbarn och förälder konstrueras i

texterna och vilka diskurser det är som finns med i den sociala praktiken bebis-

och bokkultur.

De foldrar och informationstexter som riktar sig till småbarnsföräldrar har

oftast ingen författare angiven. De är utgivna av exempelvis Regionbiblioteket

Västra Götaland, Länsbiblioteken i samarbete med Internationella biblioteket i

Stockholm, Länsbibliotek Sydost, Bibliotekstjänst etc. I en diskursanalytisk studie

kan det vara viktigt att fråga sig vem den talande rösten i texten är, och eftersom

de flesta texterna inte har en angiven författare kan man anta att det beror på att de

ska vara representativa för biblioteket som institution. Att de har fått just denna

representativa position gör också att deras betydelse i ett diskursanalytiskt

sammanhang får större vikt, då de inte är tänkta att uttrycka en enskilds åsikt utan

en hel domäns synsätt. Det är just detta synsätt jag vill undersöka närmare.

Syfte med böcker och bokaktiviteter för bebisar

För att undersöka vilket syfte man menar att böcker och bokaktiviteter för bebisar

och de allra yngsta barnen har, är det intressant att titta på bibliotekets beskrivning

av sin egen målsättning med arbetet, snarare än att direkt gå in på de texter som

vänder sig till föräldrar. Syftet och målsättningen med bibliotekets bokaktiviteter

för bebisar och samarbete med BVC är ofta ganska explicit i de informationstexter

som är av mer intern karaktär. Det är främst två huvudsyften som framkommer

och upprepas i nästan alla texterna. Det ena handlar om att man genom böcker och

biblioteksbesök stimulerar barns språkutveckling, och det andra handlar om att

man genom att dela ut gåvoböcker via BVC och anordna aktiviteter för bebisar på

biblioteken hoppas kunna få nya aktiva biblioteksbesökare. Det är tydligt att man

181 Kohkoinen, A. (2007), passim.
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inom biblioteksinstitutionen ser på nyblivna föräldrar som en viktig målgrupp.

Nedan följer en rad citat där huvudsyftena med bebisaktiviteter och samarbetet

med BVC framträder tydligt:

Enligt Emmabodas barnplan har vi babyträffar på biblioteket. Målsättningen är att stimulera
barns språkutveckling, bredda intresset för biblioteket samt öka kunskaperna vad gäller
litteratur för och om barn.182

I ett avtal mellan BVC och biblioteken i Stockholm beskriver man samarbetets

syften såhär:

Syftet med samarbetet är att nå de nyblivna föräldrarna med information om barns
språkutveckling och vilken roll de själva kan spela för att stimulera de minsta barnens språk.
[...] Syftet är också att informera om och inbjuda till det lokala biblioteket och dess
erbjudanden till barn och föräldrar.183

Även här är språkutvecklingssyftet i fokus, men också det andra syftet med att

locka en ny målgrupp till biblioteket är tydligt. I samma avtal om basverksamhet

beskrivs syftet med gåvoböckerna och deltagandet i föräldrautbildningen på

följande vis:

Om biblioteket delar ut gåvoböcker kan ett presentkort delas ut av BVC, vilket byts mot en
bok på biblioteket. Besöket på biblioteket bör användas för information till föräldrarna, gärna
enligt en manual, som är förankrad hos all bibliotekspersonal, så att alla föräldrar får i stort
sett samma information oavsett när boken hämtas.

När barnbibliotekarien medverkar i föräldragrupper lämnas lästips, och för att utnyttja
tillfället till kontakt med föräldrarna kan träffen följas upp med ytterligare inbjudningar till
föräldrarna, till visning, program e.dyl. på biblioteket.184

På Emmaboda kommuns hemsida motiveras utdelningen av gåvoböckerna såhär:

[...] distriktsköterskan har täta kontakter med de nyblivna föräldrarna och kan fungera som
länk till biblioteket. Sköterskan delar ut presentkort på boken till föräldrarna vid första
hembesöket, boken hämtas på valfritt bibliotek i kommunen. Bibliotekspersonalen får tillfälle
att visa barnavdelningen, skapa kontakt med föräldrarna.185

På Kultur i Väst Regionbiblioteket beskriver man anledningen till att man delar ut

gåvoböcker till nyfödda barn såhär:

182 Emmaboda kommuns webbsida > För invånare > Bibliotek > Barn & ungdom > Babyträffar.
183 Regionbibliotek Stockholms webbsida > Publicerat > BVC-avtal > Läs hela överenkommelsen här >
Samarbete mellan BVC och biblioteken i Stockholms stad och län – överenskommelse om basverksamhet
(PDF).
184 Regionbibliotek Stockholms webbsida > Publicerat > BVC-avtal > Läs hela överenkommelsen här >
Samarbete mellan BVC och biblioteken i Stockholms stad och län – överenskommelse om basverksamhet
(PDF).
185 Emmaboda kommuns webbsida > För invånare > Bibliotek > Barn & ungdom > Barnplanen > 0-6
månader.
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Nyblivna föräldrar får på BVC ett presentkort från biblioteket och hämtar sedan gåvoboken på
sitt bibliotek. Bibliotekspersonalen får då tillfälle att visa barnavdelningen och berätta om
bibliotekets övriga utbud.186

Inom Kultur i Väst regionbiblioteket finns det en speciell referensgrupp som

arbetar just med samarbetet mellan BVC och biblioteken. Gruppen består av

bibliotekarier, sjuksköterskor, logopeder, psykologer och socionomer och har

vissa målsättningar som innebär att de ska nå ut till alla föräldrar med information

om bibliotekets utbud, informera föräldrar om hur viktiga de är för barnens

språkutveckling och se till att “alla barn tidigt får möta fingerlekar, ramsor, sånger

och berättelser”.187 I boken Bebis+bok=glädje radar Annette Kohkoinen, som är en

pionjär inom bebisbokprat på biblioteken, upp målen med sina babybokprat:

 väcka nyfikenhet för boken hos barnet, väcka läslust
 visa föräldrarna att deras barn tycker om att någon läser för dem
 visa hur enkelt detta är – alla kan göra det!
 locka föräldrar och barn till biblioteket – förhoppningsvis fortsätter besöken188

I nästan alla ovan citerade textutdrag nämns barns språkutveckling som en viktig

målsättning för bibliotekets arbete med de allra minsta. Tyngdpunkten flyttas här

från läsfrämjande till språkutvecklande verksamhet. I texterna ställs

språkutvecklingens behov av stimulans upp som en viktig anledning till att man

ska besöka biblioteket. Det används med andra ord som ett argument som skall

övertala föräldrar om bibliotekets och läsningens betydelse. Man kan fråga sig om

det i texterna anses lika viktigt att stimulera språkutvecklingen som att besöka

biblioteket. Att man i nästan alla texter betonar vikten av barns språkutveckling

och föräldrarnas viktiga del i denna, verkar tyda på att man anser att barns

språkutveckling idag inte är tillfredsställande. Antagandet om otillräckligheten i

barns språkutveckling verkar i sin tur bygga på ännu ett antagande. Nämligen att

bristen på läsning och böcker är en bidragande orsak till problemet med barns

språkutveckling. Det är här biblioteket kommer in som rådgivare med expertis

inom just böcker och läsning. De tar på sig ansvaret för att informera föräldrarna

om problemet med språkutvecklingen eller om de problem som kan uppstå om

barnets språkutveckling inte stimuleras. Med stimulans verkar man mena

aktiviteter som kretsar kring någon typ av bok; rim, ramsor, sagor och berättelser.

Om det verkligen existerar ett problem med barns språkutveckling i någon större

omfattning i dagsläget är ingenting man tar upp i texterna.

186 Kultur i Väst Regionbibliotekets webbsida > Konsulenterna > Barn och unga > BVC och bibliotek i
samverkan > Gåvoböcker och CD-skiva.
187 Kultur i Väst Regionbibliotekets webbsida > Konsulenterna > Barn och unga > BVC och bibliotek i
samverkan > Referensgrupp BHV-bibliotek.
188 Kohkoinen, A. (2007), s. 15.
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Det som också framkommer tydligt i texterna, även om det inte alltid sägs rent

ut, är att man på biblioteket ser en ny potentiell målgrupp i de nyblivna föräldrarna

och deras bebisar. Det verkar som att man ser ett gyllene tillfälle att få nya flitiga

biblioteksbesökare och man måste på bästa sätt övertala dem om fördelarna med

biblioteket. Biblioteken är inte ensamma om att uppfatta bebisar och deras

föräldrar som en allt viktigare målgrupp. Bibliotekets sätt att resonera låter som ett

eko av den större marknadsdiskursen kring bebiskultur. Hughes tog upp

fenomenet med bebismarknaden i artikeln ”Baby, It’s You: International Capital

Discovers the Under Threes”, och menar att det inte är något nytt med att

marknaden riktar sig mot en särskild demografisk grupp. Det nya är att den grupp

som marknaden riktar sig mot är spädbarn.189 Inom bebismarknaden riktar före-

tagen in sig på att sälja utvecklande produkter avsedda för de allra yngsta barnen.

Marknadsdiskursen går i första hand ut på att försäkra barnens föräldrar om en

bättre intellektuell utveckling för de barn som använder produkten.190 Diskursens

säljande koncept fungerar också eftersom det konstruerar den goda föräldern som

den som köper produkterna till sitt barn. Man utgår ifrån att föräldrarna vill att

deras barn ska utvecklas till sin fulla potential och använder detta genom att in-

sinuera att utan de utvecklande produkterna kommer barnet inte att uppnå lika

mycket. Bibliotekets sätt att beskriva sina språkutvecklande aktiviteter och medier

för barn verkar bygga på samma bebismarknadsdiskurs som betonar utvecklingen

som något som måste stimuleras med särskilda medel. Journalisten Susan Gregory

Thomas reflekterar över hur den amerikanska konsumtionsekonomin tar vara på

människors osäkerheter och gör produkter av dem:

If it is true that our American consumer economy takes our concerns, commodifies them, and
sells them back to us (a notion attributable, I believe, to Noam Chomsky), then the baby gen-
ius zeitgeist was clearly a use in point.191

Gregory Thomas anser att en bidragande orsak till den växande bebismarknaden är

den Vita Huset-konferens som anordnades av Clintonparet i samarbete med Car-

negie Foundation i April år 1997. Konferensen “White House Conference on

Early Childhood Developent and Learning” tog upp vikten av barnets första tre år.

Egentligen var det bara två forskare som talade under konferensen. En av dem var

neurobiologen Dr. Carla Shatz som berättade om hur hjärnans synapskopplingar

utvecklades under de första tre åren och att föräldrar och andra vuxna runt barnet

verkade göra ett bra jobb för att hjälpa barnen med detta. Den andra forskaren var

den kliniska psykologen Patricia Kuhl som menade att barn inte behöver någon

särskild “input” för att lära sig språk, annat än den de faktiskt får i det dagliga

deltagandet i samtal. Konferensen blev mycket uppmärksammad och både Time

189 Hughes, P. (2005), s. 34 f.
190 Hughes, P. (2005), passim.
191 Gregory Thomas, S. (2007), s. 18.
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och Newsweek hade stora reportage om hjärnans tidiga utveckling. Överallt bör-

jade man tala om vikten av stimulans av hjärnan från allra första början, och en

rad stimulerande produkter började utvecklas och säljas. 192Produkterna såldes till

föräldrar som “hjärnstimulerande” och utvecklande och spreds snabbt i alla so-

cioekonomiska klasser.193

Det finns en viss skillnad i det faktum att biblioteket inte försöker sälja någon-

ting, men som Fairclough skriver så har maknadsdiskursen ändå kommit att infil-

trera sättet man kommunicerar med omvärlden. Man skulle kunna säga att biblio-

tekets kommunikationsstil följer den rådande bebismarknadsdiskursens. Även här

talar man om vikten av att börja språkstimulera barnet tidigt, och att viss input

(rim, ramsor, sagor) kan vara särskilt gynnsamma för språkutvecklingen. Exempel

på detta kan man se i följande citat tagna ur diverse informationstexter från bro-

schyrer och webbsidor.

Om vi vill att våra barn skall bli rimligt rustade att klara sig i samhället måste vi som föräldrar
och lärare se till att deras språkliga utveckling stimuleras. Det är under de första åren som
barnen lär sig att hantera ett eget språk och försummar man dem i dessa år har de svårt att
senare kompensera sig.194

Redan innan barnet själv kan säga något lär det sig att lyssna, lär det sig att orden finns. Tidigt
kan man också sätta in böcker som ett hjälpmedel. De enklaste pekböckerna kan användas
redan vid den första språkinlärningen och de tränar både språket och förmågan att se och
uppfatta.195

Du hjälper ditt barn till en stimulerande språkmiljö genom småprat under vardagssysslorna
och genom att lyssna och förklara när barnet senare ställer alla sina frågor.

Ju fler böcker och berättelser barnet med din hjälp kommer i kontakt med desto lättare är
det att så småningom utveckla ett eget rikt och självständigt språk. Läs och samtala mycket
med ditt barn!196

Ett barns språkutveckling påbörjas redan innan barnet är fött. Föräldrar och andra vuxna runt
barnet stimulerar dess språkutveckling genom att prata, berätta och sjunga. Att gå till
biblioteket är också en bra stimulans.197

Redan vid tre månaders ålder börjar barn lära sig att tala. I jollret finns alla ljud som behövs
för att prata alla världens språk.

Varje dag lär sig det lilla barnet massor med nytt. Det lär sig tolka ord, tonfall och gester.
Små barn är upptäcktsresande i en värld full med skatter.

Språket är den allra bästa leksaken, det finns alltid med, det tar aldrig slut.
Gurgla, jollra, viska, bubbla, krama, smacka, klappa, gunga…tillsammans. Sjung och prata

om vad ni ser, om vad ni gör.198

192 Gregory Thomas, S. (2007), s. 35.
193 Gregory Thomas, S. (2007), s. 18.
194 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
195 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
196 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn 2-4 år. Foldern är utgiven och utarbetad av
Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens barnbibliotekarier maj 2005.
(folder)
197 Höörs kommuns webbsida > Kultur och fritid > Bibliotek > För barn > För vuxna – föräldrar och
pedagoger > språkutveckling och läsning.
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I dessa citat kan man utläsa samma “bebisgeni”-hets som i marknadsföringen av

en rad bebisprodukter som utvecklande leksaker och videofilmer. Alla betonar de

vikten av att börja språkstimulera barnet tidigt, ofta redan innan det är fött, och

nästan alltid hänvisar de till forskning om hjärnans utveckling. Bebismarknads-

diskursen har fått stort inflytande i hela samhället. Fairclough kallar fenomenet för

“marketization of discourse”. Även inom icke-kommersiella institutioner börjar

man använda sig av marknadsdiskursens språk. Detta har konsekvenser inte bara

som ett språkligt fenomen, men som ett samhällsförändrande fenomen eftersom

det bidrar till att konstituera subjekt på nya sätt. De som förut betraktats som

medborgare blir nu, genom marknadsdiskursen, mer sedda som kunder eller kon-

sumenter. Jag tycker mig kunna se en liknande tendens inom bibliotekets sätt att

kommunicera. I deras texter återkommer fraser som handlar om hur

bebisverksamheten skapar tillfällen till kontakt med föräldrarna och tillfällen att

visa barnavdelningen och bibliotekets utbud. Det verkar som att detta är en chans

man inte får missa.

Språkutvecklingsmålet känns här väldigt mycket som ett säkert säljande

koncept i enlighet med bebisgenibegreppet som härstammar ur

bebismarknadsdiskursen. Samtidigt verkar det som att biblioteket också ser på

barns språkutveckling som ett socialt ansvar. Att ha tillgång till ett rikt språk ställs

då upp som en rättighet och en förutsättning för att barnet ska kunna klara sig i

världen. En text som mer utförligt formulerar språkutvecklingssyftet kommer från

Emmaboda kommuns modell för hur man arbetar med barns språkutveckling.

Modellen kallas för “Barnplanen” och har många målsättningar som beskrivs på

följande sätt:

Målsättningen är att stimulera barns språkutveckling, erbjuda kulturupplevelser med kvalitet
till föräldrar och barn, öka intresset och kunskaperna om barn- och ungdomslitteratur, samt att
bredda intresset för biblioteket.

Ge barnen verktyg och förutsättningar att bli delaktiga och påverkande i en demokratisk
process. Medverka till högre livskvalitet och utbildningsnivå i Emmaboda kommun.199

För att uppnå dessa resultat anordnar biblioteket bland annat “Babyträffar”. Även i

detta citat kan man utläsa ett antagande om att bokaktiviteter har en positiv

inverkan på barns språkutveckling. Men man visar också varför det är viktigt att

utveckla ett rikt språk då man indirekt refererar till språket som det ”verktyg”

barnen behöver kunna behärska för att kunna förstå och delta i ”en demokratisk

process”. På så vis blir barns språkutveckling en samhällelig angelägenhet som

198 Folder utgiven av Karlshamns bibliotek i samarbete med barnbiblioteken i Blekinge och Länsbibliotek
Sydost.
199 Emmaboda kommuns webbsida > För invånare > Bibliotek > Barn & ungdom > Barnplanen.
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förutsättningen för demokratins överlevnad. Man menar att det är genom språket

som barnen socialiseras till demokratiska medborgare. Man ser också ett direkt

samband mellan en god språkutveckling och en förhöjd utbildningsnivå. Även i

följande citat, båda hämtade ur foldrar som delas ut på biblioteket, visar på varför

språket är viktigt för barnet.

Språket är vårt viktigaste redskap. Genom språket får vi kontakt med varandra och med hjälp
av språket kan vi förstå varandra.200

Språkinlärningen är inte bara imitation. Det är erövring av verkligheten också. Barnet gör
ständigt nya upptäckter och får nya upplevelser och behöver nya ord för att beskriva dem. Ord
och upplevelser hänger samman och språket skapar sammanhang, ger erfarenhet. Utan språket
blir allt en osammanhängande, obegriplig röra. Med orden kan man sortera upplevelserna.
Orden hjälper oss rent bokstavligt att se det vi ser och höra det vi hör.201

Språket framträder i dessa citat som något universellt och allmänmänskligt och

som det som förenar oss. Barnet behöver få ta del i språket för att vara delaktig i

någon form av mänsklig gemenskap och för att kunna växa upp i ett samhälle.

Språkutvecklingen beskrivs som något av det mest grundläggande i den mänskliga

existensen, och just därför så viktig. Det handlar om barnets framtida möjlighet att

bli människa – att bli vuxen. Man talar om att orden hjälper oss att ordna och

sortera saker, och spädbarnens värld framträder som skrämmande kaotisk. Att

man ofta ser på barnet som just en blivande vuxen är något jag kommer att

diskutera vidare då jag tar upp hur diskursen konstruerar bebisar.

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med bebisaktiviteterna beskrivs

som att det handlar i första hand om att hjälpa spädbarnen att komma igång med

sin språkutveckling på bästa och snabbaste sätt. Samtidigt verkar det som att ett

mer övergripande syfte med aktiviteterna är att locka en ny målgrupp till

biblioteket. Detta framkommer tydligast i och med att biblioteket hakar på den

större bebismarknadsdiskursen som betonar vikten av att stimulera de små barnen

från allra första början, och som lösning föreslår någon form av utvecklande

aktivitet eller produkt.

Konstruktion av den gode läsande föräldern

Att den antagne läsaren till informationsfoldrarna om barns språkutveckling är

föräldrar behöver inte diskuteras i någon vidare mening, eftersom foldrarna är

avsedda för just småbarnsföräldrar. Det som är mer intressant att titta på är vilken

typ av förälder det är som konstrueras i dessa texter. Titeln på informationsfoldern

200 ABC-droppar för din baby. Skriven av Solveig Hedenström och Monica Westerlund. Utgiven av BTJ
förlag, Lund 2008. (folder)
201 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
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Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD!202, som delas ut på

barnavårdscentraler och bibliotek i Västra Götaland, vänder sig som en direkt

uppmaning till småbarnsföräldrar. Att de tre orden ställs tillsammans på detta vis

gör att de får lika mycket vikt vardera som något föräldrar bör ge sina barn. Att

barn behöver kärlek och mat är det inte många som skulle betvivla, men att de

skulle behöva ord på precis samma sätt är något vi inte är lika vana vid att tänka.

Just därför fungerar titeln, och säger egentligen att ORD är lika viktiga för barn

som kärlek och föda. Det blir likställt med de basala behov som vi anser att alla

barn har. Ord, som här står som representant för språk, är något som föräldrar kan

och bör ge sina barn på samma självklara sätt som man ger dem kärlek och mat.

Det implicita antagandet är också att språkinlärningen inte kommer av att barnet

själv lär sig av sin omgivning, utan att det krävs ett aktivt handlande från

föräldrarnas sida. Många av oss skulle anse det som ”naturligt” och självklart att

den gode föräldern ger sina barn kärlek och mat. I texten bygger man vidare på

detta ”sunda-förnuft-tänk” och menar att den gode föräldern också är den som ger

sina barn ord. I denna diskurs blir det naturligt att den gode föräldern ger barnet

ord. Efter att ha etablerat ett personligt tilltal fortsätter texten i foldern på följande

vis:

Ditt lilla barn har från början inga ord att göra sig förstådd med. Men det talar med dig genom
rörelser, leenden, blickar, joller och skrik. Barnet reagerar på din röst och dina ord.

När ditt barn börjar jollra är det i full gång med att lära sig sitt språk. Sjung, lek finger- och
rörelselekar tillsammans och prata och berätta om vad ni gör. Genom att använda pekböcker
och så småningom lite längre bildberättelser skapar du en positiv vana av att använda böcker.

När ditt barn börjar prata och försöker förstå sig själv och världen runt omkring så har ni
glädje av alla roliga bilderböcker som finns. Berätta, läs och prata om bilderna och njut av den
härliga gemenskapen.

Barnet lär sig av lust och glädje i gemenskap med en avhållen vuxen. Lusten till böcker och
läsning grundläggs redan nu! På biblioteket hittar du böcker både för ditt barn och dig själv.
Lånekort får du gratis!203

Den talande textrösten använder sig konsekvent av ”du-formen” då den vill tala

direkt till föräldern. Det ger läsaren ett intryck av att den talar just till

henne/honom. Duandet gör också att texten blir informell och lättare att ta till sig

personligt. Man talar inte om barn och språkutveckling i allmänhet utan om ”ditt

lilla barn” som lyssnar på just ”din röst” och ”dina ord”. På det här sättet försöker

202 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn upp till 2 år. Foldern är utgiven och
utarbetad av Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens
barnbibliotekarier maj 2005. (folder)
203 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn upp till 2 år. Foldern är utgiven och
utarbetad av Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens
barnbibliotekarier maj 2005. (folder)
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texten överföra en känsla av ansvar på läsaren. Fairclough tycker sig se en allmän

tendens till informellt tal eller ”conversationalization” i dagens

institutionsdiskurser, och menar att denna kommer från marknadsdiskursens

reklamspråk. Han anser att marknadsdiskursen brer ut sig över nya områden och

att det sker en slags teknologisering av diskursen, med andra ord används

diskurser som redskap för att sälja varor, tjänster, idéer, organisationer,

personligheter etc.204

Bibliotekets text argumenterar för hur man genom att umgås med sina barn

med hjälp av böcker hjälper dem att utveckla sitt språk. Det finns inget utrymme

för tvetydighet eller tveksamhet i det som konstateras och textrösten gör inte

heller några större ansträngningar för att få läsaren på sin sida. Den ger ett intryck

av att vara säker på att den redan har vunnit över föräldrarna på sin sida, bara

genom det enkla implicita konstaterandet i början, om att den gode föräldern är

den som ger sitt barn ord. Texten gör ett antagande om att föräldrar alltid vill vara

goda föräldrar, och lyckas man bara beskriva den goda föräldern som den som ger

sina barn ord, så har man redan fått med sig de flesta föräldrarna. Att sedan

konstatera att barnen får orden, eller språket genom böcker, gör det lätt att se en

koppling till varför biblioteksbesöken är så viktiga. Själva upplägget av texten i

foldern för oss återigen tillbaka till de marknadsdiskursiva influenser Fairclough

talar om. Man börjar med att i de tre första paragraferna förklara för föräldern hur

viktigt någonting är för deras barns utveckling (språket i detta fall) för att sedan i

den fjärde och avslutande paragrafen visa vad föräldrarna bör göra för att ge sina

barn denna chans till utveckling. Det är här som den utvecklande produkten, eller i

detta fall aktiviteten presenteras: ”På biblioteket hittar du böcker för både ditt barn

och dig själv. Lånekort får du gratis!”205

Textrösten talar som en auktoritet på området barn och språkutveckling och

texten innehåller en hel del påståenden som presenteras som fakta men utan att på

något vis försöka styrka deras pålitlighet. Texten förutsätter att läsaren ska ta emot

påståendena som självklara sanningar, eller som sunt förnuft. Att texterna hänvisar

till aktuell forskning utan att egentligen ge några direkta referenser är ganska

vanligt förekommande. Exempel på detta kan ses i följande citat från

beskrivningar av projekt riktade mot småbarn och deras föräldrar:

Syftet med samarbetet är att nå de nyblivna föräldrarna med information om barns
språkutveckling och vilken roll de själva kan spela för att stimulera de minsta barnens språk.

204 Fairclough, N. ”Critical Discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities”, s.
140 f.
205 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn upp till 2 år. Foldern är utgiven och
utarbetad av Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens
barnbibliotekarier maj 2005. (folder)
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All aktuell forskning, bl.a. från Storbritannien, visar att tidig medvetenhet om detta hos
föräldrarna är avgörande för barnets språk- och läsutveckling.206

Forskning visar att de barn som fått många böcker lästa för sig, har lättare för att själva lära
sig läsa.207

All forskning visar på att god språkutveckling och läsförmåga är direkt kopplade till tidiga
möten med litteratur.208

Man får inte alls veta vilken typ av forskning det rör sig om, eller hur den styrker

textens påståenden. Det verkar som att textförfattarna nöjer sig med att hänvisa till

den mycket abstrakta aktuella forskningen för att ge sin egen text lite av en

vetenskaplig auktoritet. Ofta hänvisar texterna om språkutveckling på bibliotekens

webbsidor till Vårdguiden där man kan läsa mer om barns språkutveckling.209 Om

man använder Faircloughs term så är detta en form av manifest intertextualitet

som sammanlänkar de två texterna. I detta fall bidrar referensen till Vårdguiden

till att skapa ett samband mellan språkutveckling och hälsa. Det binder

språkutvecklingen till en medicinsk diskurs. Att man knyter an till medicinsk

diskurs bidrar till att språkutvecklingsbegreppet framträder som än viktigare

eftersom det har med den allmänna hälsan att göra. Dessutom är det läkare och

logopeder som uttalar sig i denna typ av text, och dessa experter har stort

inflytande i hela bebismarknadsdiskursen.210

Texterna konstruerar också föräldern som någon i behov av expertråd vad

gäller barnet. Detta är inte något som är begränsat till biblioteksinstitutionen, utan

fortsätter en redan väletablerad tradition. Det finns idag en vitt spridd

”föräldrautbildningsdiskurs” där en rad experter inom olika områden, men kanske

främst medicin och barn- och utvecklingspsykologi, berättar för föräldrar hur de

ska ta hand om sina barn på rätt sätt. Den här diskursen sträcker sig tillbaka till

början av 1900-talet och har sina rötter i det vetenskapligt baserade moderskapet

och professionaliseringen av barnuppfostran. Istället för att förlita sig på tidigare

generationers sätt att ta hand om sina barn började man nu att lyssna på experter.

Man började diskutera ämnen som näringsriktig mat och lämplig stimulans i olika

206 Regionbibliotek Stockholms webbsida > Publicerat > BVC-avtal > Läs hela överenkommelsen här >
Samarbete mellan BVC och biblioteken i Stockholms stad och län – överenskommelse om basverksamhet
(PDF)
207 Kultur i Väst Regionbibliotekets webbsida > Konsulenterna > Barn och unga > BVC-broschyrer >
Gåvoböcker och CD-skiva > Läs mer om samverkan > Med smak för en god bok.
208 Kultur i Väst Regionbibliotekets webbsida > Konsulenterna > Projekt > Tänk dig glädjen att få födas rätt
in i språket och litteraturen.
209 Bland annat på Höörs kommuns bibliotekssida (Höörs kommuns webbsida > Kultur och fritid > Bibliotek
> För barn > För vuxna – föräldrar och pedagoger > Språkutveckling och läsning) och på Bromölla kommuns
bibliotekswebbplats. (Bromölla kommuns webbsida > Kultur och fritid > Bibliotek > Barnens bibliotek > För
vuxna > Språkutveckling och läsning).
210 Gregory Thomas, S. (2007), s. 38 ff.
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vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och moderskapet skulle baseras

på vetenskap och expertråd. Gregory Thomas beskriver hur det sedan början av

1900-talet i Amerika har funnits ett samband mellan småbarn, lärande och

marknadsföring. Pediatriker och experter inom barnets utveckling blev viktiga

offentliga personer. Leksaksföretagen började hyra in dem som expertrådgivare

för att kunna producera utvecklande produkter.211 På liknande sätt använder sig

biblioteket av experter eller forskare inom barns språkutveckling för att

marknadsföra sina aktiviteter och medier för de yngsta barnen som utvecklande.

Föräldern blir här både lärare (för barnet) och elev (till experten, här biblioteket).

Nedan följer några exempel på dessa ”expertråd” till föräldrarna:

Lyssna på vad ditt barn vill säga med sitt joller, sitt skrik och sina rörelser. Beskriv och tolka
in en avsikt i det barnet gör (Oj, vad du skriker! Är du så hungrig? Vad du kan sparka. Ja, var
det så roligt!) När barnet så småningom börjar titta på lampan, blomman…då pratar du förstås
om det som väcker ditt barns intresse. Prata och berätta också om det ni gör tillsammans, by-
ter blöjor, badar, sätter på kläder, går ut…Om du dessutom ibland berättar varför ni gör olika
saker blir du van att ge svar när ditt barn själv börjar fråga. Ge barnet gott om tid att reagera
och svara på det du sagt. När du lyssnar på ditt barn, tolkar och kommenterar vad barnet
försöker uttrycka uppmuntrar du babyn att fortsätta “samtalet”.212

Även i BTJ-foldern Att äga ett språk, som delas ut på BVC-mottagningar och

bibliotek, instrueras föräldrarna i hur de hjälper sina barn att utveckla sitt språk:

Men orden kommer alltså inte av sig själv utan det är omgivningen som måste ge barnen dessa
redskap. Det är därför viktigt att vi talar med barnen och att vi gör det tidigt. Redan innan
barnet själv kan säga något lär det sig att lyssna, lär det sig att orden finns.213

Liknande exempel går att finna även i följande citat från diverse

informationstexter:

En förälder som leker med språket, samtalar, pratar, sjunger och berättar, investerar i styrka
och mod.214

Det bästa sättet att få ditt barn att bli en läsare – är att läsa högt för barnet. Det är aldrig för
sent att börja läsa högt, men gärna så tidigt som möjligt.215

Ett barn som tidigt i livet får höra sagor och berättelser får ett rikt språk.216

211 Gregory Thomas, S. (2007), s. 38 f.
212 ABC-droppar för din baby. Skriven av Solveig Hedenström och Monica Westerlund. Utgiven av BTJ
förlag, Lund 2008. (folder)
213 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
214 Folder utgiven av Karlshamns bibliotek i samarbete med barnbiblioteken i Blekinge och Länsbibliotek
Sydost.
215 Göteborgs stads webbsida > Kultur och bibliotek > Bibliotek > För barn > Börja läsa.
216Välkommen till biblioteket. Utgiven av Länsbiblioteken i samarbete med Internationella biblioteket i
Stockholm. (folder)
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På Göteborgs stadsbiblioteks webbsida finns det en text om barns språkutveckling

som riktar sig i första hand till barnets föräldrar:

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med
dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma ögonmötet bekräftar du att
du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga. Kommunikation är en viktig
förutsättning för språkutvecklingen.

 Att sjunga och ramsa är den bästa språkstart du kan ge ditt barn! Visorna lär
barnen ord, rytmer, rim och upprepande mönster. Musiken kan sjungas, nynnas
och tröstas fram eller skrattas, flamsas och spelas upp.

 Rimmare blir läsare! Barn som lärt sig att bro och sko rimmar får lättare att känna
igen andra rimord, senare när de börjar läsa.

 Läs högt för barnet – tidigt! Pekboken kan läsas från 1 månads ålder. Välj böcker
med tydliga bilder eftersom synen inte är fullt utvecklad. Efter ca 1,5 år vill barnet
gärna läsa om samma bok. Ha tålamod och läs den flera gånger till om det behövs.
Varje gång landar en ny språklig insikt hos barnet. Det kan handla om
bildkomposition, ordföljd eller den där sidan i boken ”där det är så spännande”.
Kom ihåg att det är du som är stjärnan som läser så bra att ditt barn vill höra mer
och mer. Vilken fantastisk känsla!217

På Boxholms bibliotek har man startat ett projekt som man kallar för

”Engångschansen”, med vilket man menar att man bara får chansen att lära sig sitt

modersmål under en mycket begränsad tidsperiod i livet.

Engångschansen – därför är den så viktig!
Ett barns läsfärdighet grundläggs inte i skolan. De erfarenheter som barnet behöver för att lära
sig läsa och förstå det han läser, måste han skaffa sig redan i förskoleåldern.

Ta engångschansen – läs högt dagligen 15-20 minuter för Dina barn redan från ett
års ålder! Barnets språkutveckling börjar den dag det föds. Fram till fyra års ålder är hjärnan
som en svamp som suger upp tusentals ord och det är då människan grundlägger sin språkliga
utveckling. Förmågan att lära sig språkets grunder försämras därefter. Det beror inte på
bristande begåvning utan på hjärnans utveckling. Den som inte fått tillräcklig språkstimulans
före fyra års ålder löper större risk att möta svårigheter längre fram. I skolan, på jobbet och i
umgänget med andra. Vid skolstarten kan barnens ordförråd variera mellan 500 till 10 000
ord! Det är ditt ansvar som förälder att ge ditt barn en så bra språklig grund som möjligt till
skolstarten. Läs för dina barn!218

En mängd löften om läsningens verkningar och implicita varningar om faran att

inte läsa för sina barn figurerar på likartade sätt i alla citat. Att texterna skiljer sig

väldigt lite från varandra är också något som bör noteras. Det verkar inte som att

det finns olika sätt att se på språkutvecklingsfrågan inom biblioteksinstitutionen.

Kunskapen som presenteras på webbsidor och i informationsfoldrar har blivit en

slags standard där det inte finns något utrymme för ifrågasättande. Man verkar ta

för givet att det som sägs redan är accepterat av den stora allmänheten. Detta kan

också vara anledningen till att man inte anstränger sig märkbart för att försöka

övertala någon, utan det är mer ett slags slött konstaterande av ”fakta”. Man skulle

217 Göteborgs stads webbsida > Kultur och bibliotek > Bibliotek > För barn > Språkutveckling.
218 Boxholms biblioteks webbsida > Barn > Engångschansen.
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kunna säga att det är kunskap som blivit naturaliserad219 (objektiv) i och med att

meningsproduktionen kring begreppet har stabiliserats till hög grad. Ett exempel

på detta är att man antar att läsning alltid är bra och att all läsning alltid är bra.

Huruvida detta stämmer eller inte är inte lika intressant att notera, som att man

utgår ifrån att det är en obestridlig sanning. Som sådan behöver man inte heller

argumentera vidare för sin sak, utan kan med säkerhet räkna med läsarens

medhåll. Man kan också se det som att biblioteket, trots att det verkar vara mycket

influerat av marknadsdiskursens reklamspråk (genre) ändå till viss grad har kvar

det mer traditionella institutionsspråket. ”Faktapresentationen” förhåller sig något

distanserat till läsaren och försöker inte som reklamspråket åstadkomma en

personlig konversation. Bibliotekets diskurs om små barn och böcker använder sig

såldes både av reklamspråket och det formella institutionsspråket om vartannat.

Enligt Fairclough skulle en sådan typ av genreblandning kunna visa på att en

större förändring håller på att ske inom biblioteksinstitutionens diskurs. Man

försöker hålla fast vid bibliotekets traditionella roll och värderingar, samtidigt som

man alltmer tvingas forma sig efter en marknadsdiskurs som brer ut sig även inom

de offentliga institutionerna.

Den förälder som slutligen verkar konstrueras i texterna är en som både ges

ansvar men samtidigt är underordnad expertauktoriteter vad gäller de egna barnen.

Bebismarknadsdiskursen, som den framträder i biblioteksinstitutionens texter,

ställer nya krav på föräldrar. Det är de som har ansvar för hur barnet kommer att

lyckas att lära sig läsa, för vilka resultat de kommer att uppnå i skolan och för

framtida framgångar. Det är de som föräldrar som redan från barnets första stund

måste gå in i en typ av ”lärarroll” och se till att barnets utveckling kommer igång

och optimeras. Diskursen verkar också inpränta en tro i föräldern på alla barns

möjlighet att bli något av ett ”bebisgeni”, och konstruerar föräldern som någon

som vill göra allt för att barnen ska uppnå en så hög intelligens, och därmed

framgång, som möjligt. Samtidigt som de tilldelas detta enorma ansvar sätts de i

en underordnad position vad gäller kunskaperna om hur man bär sig åt för att få

sitt barn att bli så väl rustat som möjligt inför framtiden. Man underskattar

föräldrarnas egen kunskap om sina barn och deras sätt att lära. Det framställs som

att förmågan finns hos föräldrarna själva – men inte enbart. Det är här som de

kommersiella företagen erbjuder sitt stöd, sina utvecklande produkter – och de

icke-kommersiella institutionerna (här biblioteket) erbjuder sina aktiviteter och

medier för de yngsta barnen. Allt för att hjälpa den otillräcklige föräldern att

utveckla sitt barn. Även om man använder sig av en uppmuntrande ton i många av

citaten som till exempel;

219 Faiclough, N. (2002), passim.
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Kom ihåg att det är du som är stjärnan som läser så bra att ditt barn vill höra mer och mer.
Vilken fantastisk känsla!220

Barn utvecklar sitt språk i samspel med människor som tycker om dem och som är
betydelsefulla för dem. Därför är ditt kärleksfulla prat så viktigt. Det är den bästa stimulansen
för ditt barns språkutveckling.221

så framträder ändå en förälder som vill sitt barn väl, men inte riktigt vet hur

hon/han ska göra det. Det är en förälder som är i behov av råd från olika experter

och som litar mer på forskning än på sina egna eller tidigare generationers

erfarenheter. Diskursen understryker föräldrarnas viktiga roll och uppmuntrar till

deltagande i barnets utveckling och lärande. Men den verkar också förstärka en

viss osäkerhet i föräldern och ställa upp ytterligare krav för den att bli ”den gode

föräldern”. Det verkar som att den gode föräldern måste se till att barnet blir i

första hand framgångsrikt – inte till att det mår bra. Detta får ju givetvis

konsekvenser även för barnet.

Föräldern har fått ta över ett ansvar som tidigare var tilldelat förskolan och

skolan. Detta är särskilt tydligt i citatet från Boxholms bibliotek där man talar om

en engångschans;

Ett barns läsfärdighet grundläggs inte i skolan. De erfarenheter som barnet behöver för att lära
sig läsa och förstå det han läser, måste han skaffa sig redan i förskoleåldern.222

Dessa varningar uppmärksammar föräldern på att vad hon/han gör idag inte riktigt

räcker. Man utgår också ifrån att föräldrarna saknar tillräcklig information om

barns språkutveckling och vikten av läsning och är i behov av experthjälp. Denna

syn på föräldern som lite inkapabel fungerar väl i en marknadsdiskurs som vill

komplettera det som föräldern saknar med diverse produkter. Diskursen skapar en

förälder i behov av expertråd med tips om hur de bör agera – eller vilka produkter

de bör införskaffa. I en sådan diskurs förekommer också en tydlig underförstådd

polarisering mellan den ”gode” och den ”dålige” föräldern. Man riskerar alltså,

genom att inte ta till sig experternas råd att hamna i den sistnämnda kategorin.

Förhållandet mellan barn och förälder borde rimligtvis påverkas av en sådan

diskurs. Om förälderns roll blir att se främst till barnets utveckling och lärande

måste andra områden hamna i bakgrunden. Ett sådant synsätt kan leda till utökad

press på att barnet ska ”lyckas” i de aktiviteter det deltar i, snarare än att uppleva

dem på gott och ont. Det kan bidra till att barnet redan från en mycket tidig ålder

har höga krav och förväntningar att leva upp till. Och dessa i enlighet med en

220 Göteborgs stads webbsida > Kultur och bibliotek > Bibliotek > För barn > Språkutveckling.
221 ABC-droppar för din baby. Skriven av Solveig Hedenström och Monica Westerlund. Utgiven av BTJ
förlag, Lund 2008. (folder)
222 Boxholms biblioteks webbsida > Barn > Engångschansen.
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standardiserad mall för barns utveckling, utan egentligt utrymme för det

individuella.

Konstruktion av den lärande bebisen

I de flesta citaten verkar man se på spädbarn som kommunikativa. De har ett stort

behov av att ingå i en gemenskap och de kan precis som vuxna uppleva glädje. Jag

uppfattar att man ser på spädbarn som kompetenta och i behov av

kulturupplevelser precis som vuxna. Även om kulturbehovet verkar beskrivas som

medfött så får man en känsla av att det är något som måste uppmuntras och

hjälpas på traven av vuxna för att det ska kunna utvecklas. Man talar om att skapa

läslust, alltså att skapa ett behov av en viss typ av kultur.

I texterna kan man läsa att böckerna hjälper barnet att förstå världen. Det

implicita antagandet är att barnet behöver hjälp med att förstå sin omgivning och

för detta ändamål behövs böcker och föräldrar som är villiga att läsa dem. Men

samtidigt beskrivs barnet som aktivt i sin egen inlärning, även om det inte kan lära

sig på egen hand. I foldern Att äga ett språk223 som ges ut av BTJ skriver Benkt-

Erik Hedin att ”barnet imiterar men det är ingen passiv verksamhet. Varje ord och

begrepp måste erövras och göras till en personlig egendom.”224

Trots att det framstår som att aktiviteter avsedda för bebisar vittnar om en tro

på barnens kompetens och kulturbehov kan man ändå se hur

bebismarknadsdiskursen delvis lyser igenom i texterna. Denna hävdar ju i stort

sett samma sak, men skapar också ett behov av att utveckla barnet tidigare och

tidigare och till ett kompetentare och kompetentare barn – eller till just ett

”bebisgeni”. Texterna som jag tidigare citerat vänder sig aldrig direkt till barnet,

vilket är förståeligt med tanke på dess avsedda ålder. Men att barnet ständigt

omtalas i tredje person gör också att det står lite utanför och att det trots allt är ett

vuxenperspektiv som står i centrum. Barnet framträder främst som en person som

är i behov av att lära sig saker, i första hand språket. Barnet konstrueras som en

elev, som en blivande vuxen som har mycket att lära. Även om aktiviteterna och

medierna som biblioteket erbjuder är riktade mot barnen så är de kanske inte

riktigt framtagna med barns perspektiv i åtanke. Att man beskriver aktiviteterna på

biblioteket som ”utvecklande” känns inte direkt taget ur ett barns perspektiv, utan

verkar mer handla om föräldrarnas vilja att deras barns ska utvecklas i enlighet

med vad experterna utlovar. Tron på att föräldrar, om de följer experternas råd,

ska kunna påverka sina barns intelligens på ett avgörande sätt verkar vara

underförstådd. Att man utgår ifrån att föräldrar vill få sina barn att bli så mycket

223 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
224 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund. (folder)
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av ett ”bebisgeni” som det bara går får konsekvenser för hur barnet uppfattas.

Precis som Hughes argumenterar blir förhållandet mellan barn och förälder

karaktäriserat av en lärare-elev-relation och barnet ses i första hand som en ”early

learner”.225 Här blir barnets viktigaste egenskap att vara en duktig elev och nå upp

till de mål som lärar-föräldern sätter upp. Hur detta påverkar barnen, speciellt de

nästan nyfödda, kan man spekulera i. Barnet får redan från början en helt annan

press på sig. Då man tidigare inte talade om läsinlärning förrän vid skolåldern

börjar man nu att lästräna bebisar innan de föds, med olika språkstimulerande

aktiviteter och medier. Barn verkar bli sedda i första hand som framtida vuxna,

även då man talar om barnkultur verkar det vara en inskolning i och en

socialisering till vuxenkulturen som är målet med verksamheten. Man talar om

bebisens sätt att kommunicera som ett slags prototyp-samtal, en slags

kommunikation som en gång kommer att övergå i ett vuxet samtal:

Redan efter någon vecka ”samtalar” babyn - först med kroppen och blickar, så småningom
också med leenden. Vid 2-3 månaders ålder utökas babyns ”samtalsrepertoar” med glada
gurglanden och vokalljud.226

I foldern Att äga ett språk finns en slags erövringsmetafor som går som en röd tråd

genom hela texten. Själva namnet på foldern ”Att äga ett språk” och uttryck som

”Varje ord och varje begrepp måste erövras och göras till en personlig egendom”

och ”språkinlärningen är inte bara imitation. Det är erövring av verkligheten

också” visar på detta (min fetstil).227 Språktillägnandet beskrivs som en erövring

eftersom man gör något som tillhör någon annan till sitt, men man gör det utan att

ta något ifrån någon annan. Det handlar alltså inte om en stridsmetafor varför

erövring inte omedelbart känns som rätt ord. Det verkar mer som att det handlar

om att få ta del i något, att bli delägare i något som andra redan äger. Det är

kanske just i denna metafor som bibliotekets syn på sig själva som stöttepelare för

de yngsta barnens språkutveckling framträder. Det är förvisso en erövring som

barnen ska göra, men inte på fientlig mark. Biblioteket fungerar här som de som

kan leda barnen mot ett enormt kunskapsfält som vill erövras, inte av en, men utav

alla. Språket för erövring ligger öppet och oskyddat i biblioteket, i form av

pekböcker och andra medier, och står till alla små erövrares förfogande. Man

inbjuder och uppmuntrar till denna form av erövring. Man talar om en erövring av

verkligheten, alltså ett slags inträde i ”den riktiga världen” eller ska man kanske

säga ”vuxenvärlden” som kan ske bara med hjälp av språket. Man skulle kunna se

225 Hughes, P. (2005), s. 37.
226 ABC-droppar för din baby. Skriven av Solveig Hedenström och Monica Westerlund. Utgiven av BTJ
förlag, Lund 2008. (folder)
227 Att äga ett språk. Skriven av Benkt-Erik Hedin (2006), utgiven av Bibliotekstjänst AB, Lund.(folder)
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på detta som ett sätt att försöka auktorisera barnen. Genom att ge dem de verktyg

de behöver för att kunna bli hörda i världen, ger man dem också chansen att

uttrycka sin åsikt. Men just när man talar om de yngsta barnen som ännu inte har

tillägnat sig språkets grunder, kan man ändå undra om det inte skulle vara möjligt

att se dem för det de är just nu, och inte det de kan bli då de en gång har erövrat

språket.

Men språktillägnandet verkar inte bara handla om att göra barnen delaktiga

och i kraft att stå upp för sig själva och sina åsikter. Språket verkar i bibliotekets

sätt att se på de yngsta barnen handla om lust och glädje. Just orden ”lust” och

”glädje” återkommer ofta i samband med ”språk” och ”läsning” i

informationstexterna. Här är det en annan syn på barn än den som elever som

framträder. Man menar inte att det viktigaste är att barnet lär sig språk för att

uppnå något specifikt mål, utan för att läsningen av en god bok bidrar till att öka

barnets livskvalitet – här och nu. Exempel på detta kan ses i följande citat:

När ditt barn börjar prata och försöker förstå sig själv och världen runt omkring så har ni
glädje av alla roliga bilderböcker som finns.228

Barnet lär sig av lust och glädje i gemenskap med en avhållen vuxen. Lusten till böcker och
läsning grundläggs redan nu!229

På biblioteken finns härliga bilderböcker och fantastiska sagor som ni har glädje av
tillsammans. Ge ditt barn lusten till böcker och vana vid att besöka biblioteket.230

Något annat som bör noteras är att barnet som konstitueras i texten fungerar som

en representant för alla barn. Trots detta verkar man inte lämna något utrymme för

det individuella utan ser det som att alla barn är lika med liknande behov och

möjligheter och att de behöver samma typ av stimulans. Barnet så som det

konstitueras i informationstexterna ses kanske inte i första hand för vad det är,

utan för vad samhället och föräldrarna vill att det ska bli i framtiden.

228 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn upp till 2 år. Foldern är utgiven och
utarbetad av Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens
barnbibliotekarier maj 2005. (folder)
229 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn upp till 2 år. Foldern är utgiven och
utarbetad av Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens
barnbibliotekarier maj 2005. (folder)
230 Ge ditt barn kärlek, närande föda och ORD! Böcker för barn 2-4 år. Foldern är utgiven och utarbetad av
Regionbibliotek i Västra Götaland i samråd med Barnhälsovården och regionens barnbibliotekarier maj 2005.
(folder).
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Bokklubbarna som social domän

Det är inte bara på biblioteken som man märker av en ny satsning på de allra

yngsta barnen. Även bokklubbarna verkar se en stor ny målgrupp i bebisarna och

deras föräldrar. Att undersöka bokklubbarnas syfte med böcker för bebisar är

mindre intressant eftersom det är uppenbart att de som kommersiella företag i

första hand vill sälja sina produkter. Det som däremot är intressant att titta

närmare på, är hur de motiverar och marknadsför sina produkter, och om det är

liknande diskurstyper som inom biblioteksinstitutionen, som används då de

skriver om små barn och böcker.

De två bokklubbar jag valt att undersöka är Barnens bokklubb och Go’boken

(Sandviks förlag). Go’boken riktar sig först och främst till de små barnen (fram till

skolåldern) medan Barnens bokklubb har böcker både för de allra yngsta och ända

upp i tonåren. De texter jag har tittat på är de som riktar sig till de allra yngsta

barnen och deras föräldrar. Jag vill genom en analys av dessa kommunikativa

händelser, precis som i föregående kapitel försöka se hur bebisar och deras

föräldrar konstitueras. Det kan vara intressant att notera att bokklubbarna inte

enbart säljer böcker. Nästan alltid tillkommer någon annan produkt i bokpaketen.

Det kan röra sig om till exempel leksaker eller DVD-filmer. Ofta har produkterna

någon slags anknytning till böckerna. Det som också verkar skilja bokklubbarna

från biblioteket är den typ av böcker man tar fram för de yngsta barnen. De verkar

satsa ännu mera på just utvecklande böcker, som ofta är någon slags kombination

av bok och leksak. Det finns flikar att dra i, knappar att trycka på, mjuka djur som

sticker ut från boksidorna, olika material att känna på. Böckerna låter, lyser,

blinkar och luktar. Och helst ska man lära sig någonting av dem. Så här skriver

man till exempel om bokpaketen till bebisarna på 6-12 månader:

Ljud, luckor och annat som ger utmaning och skapar överraskningar är viktiga inslag nu.
Samma sak gäller för välkända situationer, nya ord och färdighetsträning för små fingrar.231

231 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 6-12 månader.
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Speciellt Go’bokens böcker verkar alltid ha någon finess som inte återfinns i en

traditionell pekbok. Barnens bokklubb däremot verkar varva både mellan gamla

klassiska barnböcker och de nyare leksaksböckerna.

Precis som i bibliotekets informationstexter verkar man fokusera på

språkutvecklingsfrågan då man talar om vikten av böcker och läsning för de allra

yngsta barnen. Även inom bokklubbarna verkar man utpeka ett visst problem vad

gäller barns språkutveckling. Det implicita språkproblemet, verkar enligt

bokklubbarna bero på att barnen får för lite högläsning;

I en undersökning som vi på Barnens Bokklubb har gjort fick vi veta att var tredje barn under
åtta år får mindre än tio minuters högläsning per dag. Var femte barn får ingen högläsning
alls. …232

Många barn saknar en bra grundvokabulär när de börjar skolan. Generellt pratar föräldrar
något mindre med sina barn upp till 2-årsåldern än senare. Men det är just under de första åren
som barnet behöver det mest! Det behöver också höra fler främmande ord, för att dessa senare
ska kunna bli en del av deras ordförråd.233

Om det verkligen finns ett problem med barns språkutveckling, som beror på för

lite högläsning är inte något man går in på i någon större utsträckning. Det är

snarare så att man beskriver ett problem och sedan erbjuder en lösning. Lösningen

på problemet är enligt bokklubbarna att läsa högt för barnen. Helst ska man

dessutom börja så tidigt som möjligt för att undvika en rad språkproblem som

annars kan uppkomma. Man skapar en ”brist” hos barnen som man menar måste

åtgärdas och föreslår hur detta bäst kan göras.

Huvudboken den här månaden passar extra bra för ditt barns språkutveckling. Forskare, och
föräldrar, vet numera hur betydelsefullt det är att barnen från allra första början får språklig
stimulans för att kunna utveckla ett varierat och rikt språk.234

Man erbjuder en produkt som ska hjälpa föräldrarna att hjälpa sitt barn att

utveckla sitt språk. Texten presenteras som en faktatext eller en informationstext.

Man hänvisar till forskning som gjorts om barns språkutveckling och pekar på

vikten av tidig stimulans. Men i själva verket är det en marknadsföringstext som

vill sälja en bok, inte i första hand utveckla barns språkförmåga. Genom att texten

framställer bokklubbens intentioner som att de vill åtgärda ett språkproblem,

lyckas de på ett effektivt sätt överskugga syftet att sälja. Att man skriver att

föräldrarna redan ”vet” hur viktig läsningen är för barnets språkutveckling, får

denna kunskap att verka än mer självklar och allmänt accepterad. Precis som i

232 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > 6: Läs högt!
233 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > 10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning ger
ökad koncentration och bättre minne.
234 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > Sjung och ramsa med ditt barn.
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bibliotekets informationstexter knyter man an till forskning för att styrka sin egen

text. Men bokklubbarna är bättre på att referera till den forskning de hänvisar till.

De skriver ofta ut titel på studien de använt sig av och nämner forskare vid namn.

Till exempel har man i Barnens Bokklubb tagit hjälp av en språkforskare vid

Stockholms universitet för att betona vikten av böcker för spädbarnets

språkutveckling:

Kan man läsa högt för bebisar? Francisco Lacerda är professor i fonetik, läran om ljud. Han
arbetar vid Institutionen för lingvistik på Stockholm universitet där han sedan många år
forskar om spädbarnets språkvärld. Vi på Barnens Bokklubb åkte ut till universitetet för att
träffa Francisco och fråga om bebisar gillar att bli lästa för? …

… All språkutveckling sker i ett socialt samspel med andra människor. Och den vuxna
kontrollerar detta viktiga samspel. Därför är det viktigt att de tänker på vilka ord de använder,
det är ju att föredra att ge barnet ett rikt ordförråd redan från början, säger Francisco Lacerda.
Men man ska förstås använda adekvata ord som barnet har möjlighet att återge. Det är i
samspelet som språkutvecklingen sker och därför är kvalitén på samspelet avgörande för
barnets utveckling.

Ska man lära sig att prata och utveckla sitt språk väl så kräver det en samtalspartner som
man kan testa sina språkliga hypoteser på. Och här kommer också vikten av att läsa in. Det
antal böcker som finns i hemmet visar barnets ordförråd. Inte antalet i sig – givetvis handlar
det om användandet av böckerna! De som läser mycket god litteratur får automatiskt ett
nyanserat och variationsrikt språk. Som de sedan överför till sina barn.

Så starta det sociala samspelet så fort barnet är fött – prata, ramsa och läs goda böcker. Då
utvecklas barnets språk och utvecklingen blir lärorik och lustfylld.235

Citatet visar hur man på ett mycket effektivt sätt lyckas göra det vetenskapliga

uttalandet till ett säljande argument. Efter en beskrivning eller ”faktapresentation”

av hur spädbarn tar till sig språket, avslutar man med en egen uppmanande

kommentar till föräldrarna. Kommentaren fungerar utmärkt för det outtalade syftet

att sälja böcker för spädbarn: ”Så starta det sociala samspelet så fort barnet är fött

– prata, ramsa och läs goda böcker. Då utvecklas barnets språk och utvecklingen

blir lärorik och lustfylld”.236 Den vetenskapliga lingvistiska diskursen blandas här

till en hybriddiskurs med influenser från marknadsdiskurser och reklamspråkbruk.

Bokklubbarnas texter framhäver att det inte bara är språkutvecklingen som

påverkas positivt av högläsning. De räknar upp en rad andra positiva effekter av

läsningen. De flesta av dem har att göra med barnets allmänna utveckling och

välmående. Några av dessa är fantasi, hjärnstimulans och gemenskap, som kan ses

i följande exempel.

… Det finns supermånga fördelar med högläsning. Det sätter igång hjärncellerna, triggar
fantasin och gagnar både språkutveckling och läsförståelse. Men framförallt är det ju mysigt
att kura ihop sig tillsammans i vintermörkret och leva sig in i böckernas värld för en stund.237

235 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > Kan man läsa högt för bebisar?
236 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > Kan man läsa högt för bebisar?
237 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > 6: Läs högt!
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Att läsa böcker tillsammans är en viktig del av samspelet mellan föräldrar och barn.
Lässtunderna ger närhet och trygghet. Samtidigt stärks barnets språkförståelse, fantasi,
kreativitet och kunskap. Därför är böcker – och lästid – något av det mest värdefulla som du
kan ge ditt barn.238

I det första av ovanstående citat bör man också notera bruket av slanguttryck, som

”supermånga fördelar” och ”triggar”. Detta informella språk verkar vilja skapa en

slags närhet mellan läsare och textproducent. Man vill sudda ut den distans som

finns mellan läsaren och texten och visa att man står på samma nivå. Att det inte

är någon skillnad på den som läser och den som skriver texten. Texten vill bli läst

som att dess enda syfte är att informera föräldrar om läsningens fördelar, inte att

övertala dem att köpa något. Det verkar också som att bokklubbarna aktar sig noga

för att fokusera på endast inlärning när de talar om böcker för bebisar. De betonar

andra saker, som att det ska vara roligt att lära. Det man har att lära av böcker ska

ske mer genom lek än genom formell undervisning. Föräldrarna verkar få rollen

av en inspiratör mer än lärare, som genom nöje ska leda barnet att utveckla sin

fulla potential. Det finns något väldigt tilltalande i detta sätt att framställa

högläsningsaktiviteten. Att det ska handla om inlärning genom lek reflekteras

också i bokklubbarnas utbud. Det förekommer en rad böcker som mer liknar

leksaker än traditionella böcker. De prasslar och piper, de har utdragsflikar och

olika material att känna på och knappar att trycka på. I följande citat från Barnens

Bokklubbs medlemstidning, där de beskriver en av böckerna, kan man se just

denna lek-och-lär-princip.

Titta, peka, räkna och lek!
Det här är en bok med tjocka kartongsidor med skumgummikanter som garanterat håller för

hårdhänta små nypor. På varje uppslag finns en löstagbar del, en pusselsiffra. Bilderna är
modernt lekfulla med ett genomgående pedagogiskt tema. Detta är riktigt kul och lite nyttigt
på en och samma gång.239

238 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > Varför och hur du kan läsa tillsammans med ditt barn.
239 Barnposten 0-1 år, Medlemstidning för Barnens Bokklubb , Nr. 2, 2010, s. 8.
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Konstitution av den konstituerande föräldern: Det är du som

förälder som formar ditt barns framtid!

På liknande sätt som i bibliotekets informationstexter, konstitueras den goda

föräldern, i bokklubbarnas texter, som den som läser högt för sitt barn. Men här

finns ytterligare ett krav som inte finns i bibliotekets konstruktion, och det är att

den gode föräldern inte bara läser, utan också investerar i sitt barn genom att köpa

böcker till det.

Ska man lära sig att prata och utveckla sitt språk väl så kräver det en samtalspartner som man
kan testa sina språkliga hypoteser på. Och här kommer också vikten av att läsa in. Det antal
böcker som finns i hemmet visar barnets ordförråd. Inte antalet i sig – givetvis handlar det om
användandet av böckerna! De som läser mycket god litteratur får automatiskt ett nyanserat och
variationsrikt språk. Som de sedan överför till sina barn.240

Högläsning och böcker associeras inom bokklubbarna till barns språkutveckling,

och högläsaren antas nästan uteslutande vara föräldrarna. Detta innebär att även i

bokklubbarnas diskurs är det föräldern som ansvarar för hur bra språk deras barn

kommer att utveckla. Vikten av föräldern för barnets språkutveckling understryks

ett flertal gånger.

Francisco Lacerda som är docent vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet,
säger: ”Det är när du som förälder svarar på och upprepar ditt barns joller som barnets språk
skapas.” …

Francisco Lacerda igen: ”Allmänt kan man säga att titta, leka, prata och läsa rim och
ramsor tillsammans med sitt barn är både utvecklande och ett sätt att skapa gemenskap. Att
läsa böcker är också ett fantastiskt hjälpmedel att utveckla det lilla barnets språk.”241

Man framhäver också gärna barnets beroendeposition. Det är föräldern som avgör

hur mycket språk och högläsning ett barn kommer i kontakt med, och det

underförstådda budskapet är att om man vill vara en bra förälder så bör man läsa

mycket för sitt barn. Bokklubbstexterna konstruerar, precis som

bibliotekstexterna, en god, läsande förälder. Och därmed även en dålig icke-

läsande förälder. Bokklubbarnas texter framställer det som att de hjälper föräldern,

som antas vilja göra det bästa för sitt barn (och det bästa är som tidigare nämnts

att läsa högt för barnet), att bli en bra förälder. De beskriver det som att de hjälper

föräldern att göra det ”naturliga” eller det goda. Som att föräldern redan är

medveten om hur bra det är att köpa böcker till sitt barn. Det blir väldigt tydligt i

ett citat från Go’bokens webbsida:

240 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > Kan man läsa högt för bebisar?
241 Barnens Bokklubbs webbsida > Artiklar/intervjuer > Arkivet > Sjung och ramsa med ditt barn.
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De första levnadsmånaderna upplever det lilla barnet din värld genom sina sinnen och i nära
samspel med dig.

Du bär barnet, rör vid det och håller det tätt intill dig. Du nynnar, sjunger, pratar och leker
med ditt barn. Vad kan väl vara mer naturligt än att allting som du får från oss är avsett att
användas i sådana situationer?242

Man ser också till att skapa en stark emotionell koppling mellan böcker och en

tillfredställande förälder-barn-relation. Det framställs som att det är i böckerna

som förälder och barn möts på en djupare, intimare nivå än vad som annars skulle

vara möjligt. Genom att använda sig av uttryck som att ”röra barnet” eller att

”hålla barnet tätt intill sig” tillsammans med beskrivningar om bokläsning, vädjar

man onekligen till föräldrarnas känslor. Den förälder man konstituerar här är en

som vill ha en nära relation till sitt barn, han eller hon kanske följer råden från

någon ”anknytningsteori”, som betonar vikten av närhet mellan barn och förälder.

På samma sätt som i bibliotekets informationstexter kan man känna igen

tonen från det jag valt att kalla en ”föräldrautbildningsdiskurs”. Även

bokklubbarna ger gärna råd till föräldrarna om hur de ska vara med sina barn, och

de tar också hjälp av forskning inom bland annat lingvistik och barnmedicin för

att visa på hur viktig läsningen är.

Vi använder betydligt fler ord när vi skriver än när vi pratar. Detta gäller även för barnböcker.
När man läser för ett barn lär det sig ord som det annars inte skulle ha hört. Till och med
babyböcker innehåller nästan dubbelt så många främmande ord som en genomsnittlig vuxen
använder i sitt dagliga tal.243

Ett barn som man läser för dagligen har lättare att koncentrera sig än andra. Förmågan att vara
uppmärksam och att komma ihåg saker hänger ihop – det är svårt att komma ihåg saker som
du inte har gett din fulla uppmärksamhet.

En baby har förmågan att koncentrera sig intensivt. De studerar sin omgivning för att ge
den mening. När du läser högt dagligen upprepar du ord och meningar och pratar om bilderna.
Allt detta relaterar du till ditt eget liv och dina erfarenheter. Barn lär sig att fokusera – under
förutsättning att det är lugnt runt dem, och att din röst är intressant.244

Användning av experter inom olika områden blir allt vanligare både inom

kommersiella och offentliga diskurser. Fairclough menar att även konstruktionen

av ”jaget”, den egna identiteten, är ett reflexivt projekt där man vänder sig till

olika expertsystem. Föräldrar vänder sig till barnläkare, barn- och

utvecklingspsykologer med flera för att få råd om hur de ska vara föräldrar. Det

kan handla om terapi eller någon annan form av rådgivning. Expertisen byggs

242 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 0+.
243 Go’bokens webbsida > Språk och läsning>10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning ger
bättre ordförråd.
244 Go’bokens webbsida > Språk och läsning>10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning ger
ökad koncentration och bättre minne.
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också in i de diskursiva praktikerna, och som vi sett så använder sig både

biblioteken och bokklubbarna av olika typer av barnexperter inom sina

diskurser.245 Samtidigt verkar det finnas en viss skillnad på bibliotekets och

bokklubbarnas sätt att förmedla det liknande budskapet. På bokklubbarna verkar

man vara mycket noggranna med att inte låta för auktoritär. Man vill inte sätta sig

över föräldern, utan använder ett tilltal som gör att det verkar som att de också

”bara” är föräldrar, ovetande om läsningens effekter och också i behov av

expertråd. Men råden kommer inte direkt från dem, utan de experter de rådgjort

med å föräldrarnas vägnar. I följande citat från Go’boken kan man se hur texten

försöker få det att låta som att den talar som en förälder till andra föräldrar:

För tjugo år sedan var det inte många som tänkte på att läsa böcker för barn som var under ett
års ålder – vare sig i Sverige eller någon annanstans. Vi på Go’boken har lärt oss att det aldrig
är för tidigt att börja läsa för barnet. Till och med nyfödda barn tycker om att lyssna på sina
föräldrars röst när de talar, sjunger och läser, och barn som bara är några veckor gamla börjar
visa intresse för att titta på bilder med bra kontrast.246

Meningen skulle kunna läsas som att också ”Vi på Go’boken” har fått lära oss

utav experter ”att det aldrig är för tidigt att börja läsa för barnet”, och nu

vidarebefordrar vi denna viktiga kunskap till er andra föräldrar som vill ert barns

bästa.247 Tilltalet är mycket personligt och simulerar ett slags samtal föräldrar

emellan.

Ytterligare en intressant utsaga som ser ut att komma från någon typ av

expertsystem återfinns på Go’bokens webbsida och handlar om rutiner:

Att ha fasta lässtunder är en bra rutin!248

”Rutin” är nog ett av de mest frekvent använda begreppen inom den diskurs jag

valt att kalla ”föräldrautbildningsdiskursen”. Med detta syftar jag på de expertråd

som riktar sig till föräldrar genom tidskrifter, föräldrautbildningar, handböcker i

föräldraskap och webbsidor/Internetforum för föräldrar. Att ha fasta rutiner verkar

vara något av en gyllene regel som förenar de flesta barnutvecklingsdiskurserna.

Att även läsning görs till en rutin får omedelbart läsningens och böckernas

betydelse att hamna på barnets dagsrutinsschema. Texten verkar vilja bli läst så att

läsningen blir en lika självklar del av småbarnsdagen som fasta måltider och

sovtider.

Den gode föräldern som konstrueras i texterna är mycket medveten och mån

om sitt barns utveckling. Hon eller han är en inspiratör som genom lek och en typ

245 Fairclough, N. (1993), ”Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: The
Universities”, s. 140 f.
246 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > Varför och hur du kan läsa tillsammans med ditt barn.
247 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > Varför och hur du kan läsa tillsammans med ditt barn.
248 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > Lille Wille serien > Barnets utveckling ligger till grund för serien.
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av ”coaching” hjälper in barnet på rätt bana. Det är en förälder som vill att barnet

ska utveckla sitt språk i rätt takt, och helst lite snabbare, för att ”lyckas” i det

väntande vuxenlivet som handlar om att kunna marknadsföra sin kompetens. Man

ser i texterna till att etablera en röd tråd mellan det tidiga mötet med böcker och

den framtida skolgången. Föräldrar som nyligen fått barn uppmanas och

uppmuntras att redan nu börja tänka på barnets resultat i skolan:

Små barn lär sig nya ord genom att lyssna till det som sägs hemma och på dagis. Forskare
menar att det ordförråd ett barn bygger upp under sina första år är avgörande för hur bra det
kommer att klara sig i skolan.

Nästan all undervisning under de första skolåren är muntlig, och då är det viktigt att barnet
förstår orden som används. Barns förmåga att ta till sig det som blir sagt och läst för dem
under dessa år avgör hur väl de senare kan förstå och tillägna sig det de ska läsa själva.

Att tidigt bygga upp ett stort ordförråd är alltså av stor betydelse. Eftersom det är stor
skillnad på muntligt och skriftligt språk är det viktigt att läsa för det lilla barnet. Genom
böckerna lär sig barnet ord och uttryck som det annars inte möter i det vardagliga talet.249

7. Högläsning och prat ger smarta barn!
En omfattande studie (av Dr Betty Hart & Todd Risley, 1996) visade på att det som avgör

hur bra ett barn kommer att klara sig i skolan är mängden tal det hör per timme under sina
första levnadsår. Antalet ord en baby hör varje dag är den allra viktigaste indikatorn på
framtida intelligens, bra skolresultat och sociala färdigheter.250

Föräldern antas vilja göra allt för att få så intelligenta barn som möjligt. Texten

utgår också ifrån att föräldern, som är mån om sitt barns utveckling tar till sig den

senaste barnforskningen utan för mycket ifrågasättande, och gärna investerar i

produkter som säger sig vara utvecklade i enlighet med den aktuella forskningen.

Texterna verkar fokusera på att skapa ett samband mellan den högläsande och den

goda, ansvarstagande och involverade föräldern. Det är som en sådan förälder de

flesta skulle vilja se sig själva, och därför blir det lätt för de flesta föräldrar att

identifiera sig med textrösten.

Samtidigt som texterna lägger mycket möda på att framhäva förälderns viktiga

roll för barnets utveckling, konstituerar de en förälder som är i behov av hjälp, vad

gäller att veta vad som är bäst vad för deras barn. Precis som i bibliotekstexterna

tycker jag mig kunna se att man underskattar föräldrarnas egen förmåga att avgöra

hur de ska vara föräldrar. Men det här sättet att konstituera föräldrar som är i

behov av experthjälp vad gäller föräldraskapet, tjänar ett marknadsmässigt mycket

lönsamt syfte. En förälder som inte själv vet vad som är bra, men som ändå vill

göra det bästa för barnet, måste lyssna på experterna. Om man då kan få

experterna att tala för en viss produkt, idé eller aktivitet, då får man garanterat

många intresserade konsumenter.

249 Go’bokens webbsida > Språk och läsning>10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning ger god
förståelse.
250 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > 10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning och
prat ger smarta barn!
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”Teman för varje månadsnivå”251 – Konstituerandet av det

lärande spädbarnet

I bokklubbarnas texter konstrueras spädbarn som intelligenta och kompetenta

precis som i bibliotekets informationstexter. De har ett stort behov av

kommunikation och socialt samspel. Böckerna är de hjälpmedel som ska fylla det

behov av gemenskap och kommunikation som bebisarna och de yngsta barnen

behöver. Man talar om att de njuter av att höra föräldrarna läsa eller rimma för

dem, och att de genom att lyssna på tal snart lär sig att förknippa ord med saker.

Men i bokklubbarnas texter verkar barnet inte ha ett kulturbehov på samma sätt

som i bibliotekets syn på barnet. De betonar inte heller högläsningen som barnets

första väg in i ett tyckande och tänkande demokratiskt samhälle.

På samma sätt som i bibliotekets informationstexter framhäver man hur

viktigt det är att börja läsa för barnet så tidigt som möjligt. Helst redan då det är

nyfött, om man inte börjat redan innan det är fött. Att fokus läggs just på inlärning

är tydligt i följande citat:

Många av texterna är på rim, eftersom rytmen och musikaliteten i rimmen fångar barnets
uppmärksamhet långt innan de förstår innehållet. Vi har använt rytm och rim i alla böcker till
barn under 6 månader eftersom barnet njuter av att lyssna till melodin i föräldrarnas röst och
ljuden i språket. Det är också här man lägger grunden till den fortsatta språkinlärningen.
Meningarna kan gärna vara långa nu: det viktiga är att barnet lyssnar till rösten och hör många
ord som det efterhand kommer att förknippa med bilder och föremål. Genom att lyssna på
språket bygger barnet upp sin vokabulär!

De ord Sande har använt känns igen från det dagliga talet. Detta blir speciellt viktigt i 6-
månadersåldern, när barnet snart ska lära sig att själv säga orden. Meningarna är korta, så att
barnet snabbare ska kunna upprepa orden. I böckerna till 1-åringen hittar vi lite svårare ord -
ord som barnet kommer att lära sig uttala först i 2-3-årsåldern, men som det redan nu lär sig
betydelsen av.252

Att det handlar om inlärning är det ingen tvekan om. Här lyfts bokläsningen fram

som en metod att hjälpa barnens språkutveckling på traven. Man pratar om att

barnet ska ”bygga upp sin vokabulär” och lära sig att ”förknippa bilder och

föremål”. Redan innan barnet förstår vad boken handlar om gäller det att fånga

deras uppmärksamhet genom att använda sig av rytm och rim. Det verkar finnas

en väldig hets att komma igång med språkutvecklingen från första början. Barnen

det handlar om i ovanstående citat är under sex månader och även om de inte visar

251 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 6-12 månader.
252 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > Lille Wille serien > Barnets utveckling ligger till grund för serien.
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intresse för böcker så får man känslan av att det är oerhört kritisk att försöka locka

dem till läsning.

Go’boken säljer bokpaket anpassade efter barnets månadsålder. Det framhävs

att barnet utvecklas och lär sig nya färdigheter varje månad och att det därför

behöver nya utvecklande böcker, anpassade efter barnets exakta ålder. Att man

delar upp barnets utveckling på olika stadier blir ett mycket användbart

säljargument. Man har således bara en månad på sig att stimulera den optimala

utvecklingen av en bestämd egenskap hos barnet. Efter det är det för sent.

Bokpaketen till barn mellan 6-12 månader beskrivs såhär:

Paketet har fortfarande tydliga spännande teman för varje månadsnivå.253

Och för barn från noll månader låter det såhär:

Varje paket har ett eget tema som det lilla barnet efterhand kommer att använda för att relatera
till sin egen vardag. Under de första månaderna är sinnesupplevelserna de viktigaste. Starka
färger att titta på, mjuka kaninöron att ta i, att höra din röst som läser ett rim eller sjunger en
stilla sång, att känna dina händer som kittlar en liten fot, att titta i spegeln med det spännande
ansiktet och att upptäcka att boken har ett roligt prasselljud.254

Citatet nedan beskriver en bokserie om Lilla Wille som Go’boken skickar ut i sina

bokpaket. Lilla Wille är olika gammal i de olika böckerna och som de själva

beskriver det så följer han barnets utveckling:

Wille växer i takt med ditt barn. Det innebär att både den vuxna läsaren och barnet kommer
att njuta av texterna och känna igen sig i böckernas handling. Varje bok har en utformning
som passar till åldern – med bilder att ta och känna på, utdragssidor eller luckor när barnet är
stort nog att utforska boken själv.255

I många av citaten går man in för att i detalj beskriva hur barnet utvecklas under

en viss månad och vilka böcker som passar för just den utvecklingsfasen:

Syftet med barnbokspaketen: Paketen ska inspirera barnet till att känna igen och lära sig att
sätta ord på välkända föremål och situationer. De ska också förbereda för nya situationer och
ge barnet möjlighet att lära sig mer om omgivningen.

Den lilla ettåringen har fullt upp just nu och lär sig nya ord i ett våldsamt tempo. De sociala
färdigheterna blomstrar. Samtidigt blir barnet alltmer medvetet om att det är en egen,
självständig liten individ och det upptäcker humorn. Det här är verkligen en spännande tid!

Bokpaketen till ettåringen är komponerade för att hjälpa ditt barn att sätta ord på saker och
ting – på det som ni ser, gör, upplever och känner. Och eftersom det alltid ska vara roligt att
läsa innehåller de självklart också böcker som får barnet att skratta!256

253 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 6-12 månader.
254 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 0+.
255 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > Lille Wille serien > Barnets utveckling ligger till grund för serien.
256 Go’bokens webbsida > Om Go’boken > 1+.
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Barnet konstitueras som ständigt föränderligt och i ett enormt behov av stimulans

anpassat efter den aktuella åldern. Att barnet hela tiden förändras gör det också till

en mycket aktiv konsument eftersom det krävs att man byter ut stimulansobjekten

väldigt ofta då de inte längre är intressanta då barnet gått vidare till nästa

utvecklingsfas och söker nya utmaningar. Att börja läsa böcker för barnet tidigt

beskrivs som något som får en rad positiva effekter för barnet. Det sägs att de blir

mer kreativa, utvecklar sin fantasi, sitt språk och att de presterar bättre i skolan.

Nedan följer några exempel på detta:

10. Högläsning ger förståelse av bilder och text
Illustrationerna är nästan lika viktiga som orden i barnböckerna när det gäller att lära sig

språket och upprätthålla intresset.257

Detta är ett av de få ställen där man tar upp bildens betydelse i barnböckerna.

Annars har fokus hela tiden legat på texten utan att man tagit ställning till dess

relation till illustrationerna.

7. Högläsning och prat ger smarta barn!
En omfattande studie (av Dr Betty Hart & Todd Risley, 1996) visade på att det som avgör

hur bra ett barn kommer att klara sig i skolan är mängden tal det hör per timme under sina
första levnadsår. Antalet ord en baby hör varje dag är den allra viktigaste indikatorn på
framtida intelligens, bra skolresultat och sociala färdigheter.258

Lässtunderna ger närhet och trygghet. Samtidigt stärks barnets språkförståelse, fantasi,
kreativitet och kunskap.259

Men man kan också se på dessa positiva effekter som ”ett önskat resultat” i

barnen. Uttryck som ”smarta barn”, ”framtida intelligens” och ”bra skolresultat”

är tydliga indikatorer på de önskvärda effekter som läsningen ska ge. Här

konstrueras ett barn vars främsta värde ligger i vad det en gång kommer att bli,

och då är intelligens och skolresultat avgörande för hur man ser på barnet. Jag tror

att det finns en fara i att fokusera bara på barnets framtida intelligens. Att inte vara

något av ett babygeni verkar bli mer och mer oacceptabelt. Man talar helt öppet

om hur syftet med böckerna är att forma intelligenta barn. Att barnet ses i första

hand som en inlärare gör att det inte ses för vad det är idag. Fokus ligger på dess

framtida potential – vad det en gång kan komma att bli. Man kan fundera kring

vad som händer med de barn som inte når upp till önskat resultat, de som inte får

toppbetyg i skolan. Det verkar vara en allmän samhällstendens att försöka forma

257 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > 10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning ger
förståelse av bilder och text.
258 Go’bokens webbsida > Språk och läsning >10 goda anledningar att läsa för ditt barn > Högläsning och
prat ger smarta barn!
259 Go’bokens webbsida > Språk och läsning > Varför och hur du kan läsa tillsammans med ditt barn.
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sina barn med hjälp av olika utvecklande produkter för att göra dem så intelligenta

som möjligt. Frågan man bör ställa är hur bebisgeni-hetsen påverkar bebisarna och

barnen på längre sikt. Att man ser på barnet bara utifrån dess intelligens (och

intelligens har här en mycket smal beskrivning) lär få konsekvenser även för hur

barnet ser på och bedömer sig själv. Genom att föräldrar redan från

nyföddhetsstadiet satsar på barnens framtida intelligens och förmedlar denna syn

till barnen, kan man tänka sig att det bidrar till att skapa konkurrens mellan

barnen. Att vara intelligent och prestera blir viktigare än allt annat.

I texterna framgår tydligt att det är föräldrar och andra vuxna som bestämmer

vad som är bäst för barnet. Barnet, om än kompetent befinner sig i en underordnad

position då det ska ”formas” enligt en mall de vuxna har skapat. Kerstin

Gustafsson har i en uppsats funderat kring vem barnbokklubbarna egentligen är

till för och vilken den rådande barnsynen i dessa är. Då hon undersöker sitt

empiriska material finner hon att det finns en dikotomi mellan barn och vuxna, där

barndomen bara är en period man måste igenom innan man når den

eftersträvansvärda vuxendomen:

Jag bedömer att bokklubbar för barn är kulturyttringar som i sitt tilltal och i sin ton utger sig
för att vara ombud för barnkultur. Jag finner i min studie att klubbarna, som Qvarsell skriver,
snarare hindrar barnens rättigheter att själva välja och läsa litteratur efter egen uppfattning av
vana och preferenser, oavsett ålder och kön. Här har vuxna som ombud tolkningsföreträde och
rätt att definiera lämplig litteratur av vuxna för barn. Innehållet, uppdelningarna och tilltalet i
de flesta av bokklubbarna överrenstämmer med Appleyards stadieindelning vilken tydligt
visar på dikotomierna vuxen respektive barn, där vuxendom är det eftersträvansvärda och
barndom är ett stadium som man bör ta sig igenom.260

Att barndomen även i bokklubbarna är underordnad vuxendomen är en spegling

av vår större samhällsstruktur. Även då man talar om barnböcker fokuserar man

på vad de kommer att ha för effekt på barnet då det nått vuxen ålder. Barnet så

som det är just som barn får fortfarande inte utrymme i det kulturella rummet.

260 Gustafsson, K. (2005), ”Barnbokklubbar för vem? En studie kring synen på barn i bokklubbar för barn”.
Ingen sidnumrering finns, citatet går att återfinna under rubriken ”Teori och analyserat material”.
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Slutdiskussion

De resultat jag kommit fram till då jag analyserat de olika texternas egenskaper

och struktur blir relevanta först när de ses i ett större socialt sammanhang. Denna

del av uppsatsen som tar upp den diskursiva och sociala praktiken ska alltså

betraktas som en sammanfattande diskussion över hela studien.

Diskursiv praktik: Bebismarknaden på bibliotek och i

bokklubbar

Fairclough talar om diskursiv praktik som de processer texter genomgår då de

produceras och konsumeras.261 Det är inte alltid tydligt vem som skrivit de texter

som finns på bibliotekets webbsidor eller i de broschyrer som delas ut. Som

tidigare nämnts verkar det vara biblioteket som institution som står som

upphovsman för många av texterna. Många gånger är det också biblioteket som

institution som är ansvarig utgivare. Att texterna dessutom är mycket likartade och

ibland nästan identiska på olika biblioteks webbsidor styrker ytterligare deras

karaktär som representativa för hur biblioteket som institution ser på små barn och

böcker. De distributionskanaler som används för att dela ut biblioteksbroschyrerna

är också av betydelse. Huvudkanalen för utdelning av informationstexterna verkar

vara i samband med föräldrautbildning och besök på barnavårdscentralerna. Att

broschyrerna delas ut just på bvc-mottagningar gör att texterna når alla

småbarnsföräldrar (även om det är möjligt att inte alla läser dem) och att de får en

viss medicinsk status. Biblioteket med dess böcker och bokaktiviteter för barn

kopplas till begrepp som språkutveckling och barnets allmänna hälsa.

Bokklubbarna å andra sidan är bättre på att redogöra varifrån de får sin

information om små barn och böcker och hänvisar ofta direkt till vetenskapliga

undersökningar. Bokklubbarnas texter når mycket färre föräldrar eftersom de inte

liksom bibliotekets informationsbroschyrer delas ut via barnavårdscentralerna.

Ändå är innehållet i bibliotekets och bokklubbarnas texter märkvärdigt lika.

Bokklubbarnas texter är inte informationstexter på samma sätt som bibliotekets

261 Fairclough, N. (2002), passim.
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broschyrer. De finns i medlemstidningar och på deras webbsidor och nyhetsbrev.

Det som skiljer dem mycket från bibliotekets texter är att de finns i mycket större

mängd, med mer variationer och alternativa upprepningar. De har också ett lite

annat format i och med att de förekommer i medlemstidningar och

webbshoper/webbsidor. De är mer moderna, färgglada och bearbetade än

bibliotekets informationsfoldrar som ofta har sett likadana ut i flera år.

Bokklubbarna producerar hela tiden nya texter och de känns i det hela taget mer

uppdaterade. I och med att biblioteket har börjat använda sig av webben har även

deras format moderniserats något, men fortfarande är bokklubbarnas grafik och

upplägg mer tilltalande/säljande. Bibliotekets texter har däremot något förväntat

institutionellt över sig, vilket också renderar dem mer trovärdiga. Att både

bibliotek och bokklubbar upprepar i stort sett samma sak vad gäller små barn och

böcker och dess betydelse för den tidiga språkutvecklingen visar på att en mer

övergripande samhällelig diskurs ligger bakom. Diskursen om små barn och

böcker verkar vara genererad av bebismarknadsdiskursen som framhäver barnen

som inlärare (”early learners”) och understryker vikten av barnets första tre

levnadsår för dess framtida intelligens.

Inom den diskursordning om små barn och böcker som jag valt att undersöka,

både på bibliotek och inom bokklubbar, verkar det finnas en rad olika

diskurstyper. Det vill säga att diskurser och genrer från olika (kunskaps)domäner

används tillsammans. De texter som produceras eller distribueras av biblioteket är

oftast mycket intertextuella till sin natur även om det inte alltid förekommer

direkta referenser till andra texter, så kallad manifest intertextualitet. Många

gånger verkar texterna vara delvis bearbetade vetenskapliga texter, men utan att

ange någon direkt referens till sådana. Många av de ”fakta” som presenteras i

texterna verkar vara hämtade från vetenskapliga artiklar som rör barns utveckling i

allmänhet och språkutveckling i synnerhet. Exempel på sådan forskning finns i

kapitlet om tidigare forskning. Även om det oftast inte ges några direkta referenser

till specifika artiklar eller forskare, nämns det ibland som ”aktuell forskning”. På

detta sätt går texten från en vetenskaplig tidskrift till bearbetade och förkortade

texter i informationsfoldrar som delas ut till en mycket bredare publik. Även

bokklubbarna använder sig av forskning i sina texter även om de gör det på ett

mer direkt sätt än biblioteket. De har med namn på forskare och studier, ibland

publicerar de intervjuer med någon språkvetare. Men även de förkortar och

bearbetar de vetenskapliga artiklarna och anpassar dem till en populärvetenskaplig

genre. Forskningsresultaten i detta format får en mycket större spridning och en

mer universell och allmängiltig klang, än de har i den ursprungliga vetenskapliga

artikeln. Forskningsresultaten accepteras som fakta och inkorporeras i den

allmänna kunskapsbasen. De tveksamheter och tvetydigheter som ofta ryms i

forskningsartikeln försvinner i den förkortade version som bara innehåller

konstateranden fritt hämtade från en eller många obestämda källor. I många av de

vetenskapliga artiklarna kommer man fram till resultat baserade på mycket
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specifika och avgränsade omständigheter. Det är inte alls säkert att samma resultat

skulle uppnås om man genomförde undersökningen på en annan informantgrupp,

eller i ett annat geografiskt område. Men i de bearbetade texterna försvinner dessa

alternativa möjligheter och forskningsresultaten får en universell status. Att i de

bearbetade texterna fortfarande hålla fast vid det akademiska ursprunget ger texten

mer trovärdighet och tyngd. Det är experter inom området som uttalar sig.

Användning av forskningsresultat får samma ”säljande” effekt både för

bibliotekets och bokklubbarnas texter. Inom bokklubbarna hoppas man kunna

sälja böcker och inom biblioteket handlar det mer om att sälja en idé snarare än en

produkt. Språkbruket verkar vara mycket influerat av reklamspråket inom

bebismarknadsdiskursen.

Som tidigare nämnts anser jag att bokklubbarnas, men även bibliotekets texter

om små barn och böcker, verkar följa den större och mer övergripande

bebismarknadsdiskursen. Framför allt om man tänker på den säljande

(kommersiella) stil och uppbyggnad av texterna som används. Inom denna diskurs

fokuserar man på spädbarnet som ”inlärare” eller elev och på föräldern som med

viss hjälp fungerar som en lärare. Men bebismarknadsdiskursen i sig är mycket

sammansatt och komplex och verkar vara något av en hybriddiskurs som sträcker

sig över en rad olika kunskapsdomäner. En av de viktigaste underdiskurserna är en

medicinsk diskurs som fokuserar på hjärnans utveckling under den tidiga

barndomen. Den forskning om barnhjärnan som har bedrivits av neurobiologer har

inom bebismarknadsdiskursen kommit att få en mycket central plats, då man

framhäver hur viktigt det är att stimulera hjärnan just under de första åren

eftersom det är då den utvecklas som mest. Sättet att tala, eller ”genren”, som

används inom bebismarknadsdiskursen verkar vara av pedagogisk karaktär och

hämtad från en sorts ”föräldrautbildningsdiskurs” där föräldrarna tar emot råd om

barnuppfostran från experter inom diverse områden. Ofta är råden hälso- och

vårdrelaterade, vilket gör att de får stor betydelse. Föräldrarna är här lyssnare och

elever som lär sig hur de bäst ska ta hand om sina barn. Tilltalet är ofta personligt

genom att man i texterna talar direkt till den enskilde föräldern. Man använder sig

oftast av ”du-formen” och talar om barnet som ”ditt barn” som lyssnar på ”din

röst”. Det får effekten att läsaren känner att texten talar just till henne/honom som

individ. Samtidigt är texterna omslutna av en expertauktoritet som förväntas bli

accepterad ungefär som en läkares anvisningar förväntas följas av patienten.

Bebismarknadsdiskursen verkar även lyfta fram barnet som mycket kompetent. En

ganska ny syn på barn som individer med egna behov som ska tas på allvar och

inte kränkas av en alltför bestämmande uppfostran verkar vara dominerande. Man

talar mer om att stimulera barn till lärande på ett roligt och lekfullt sätt, än om

uppfostran. Det ”intelligenta barnet” har slagit igenom i bebismarknadsdiskursen,

med ett kulturbehov som kan mäta sig med de vuxnas. Å ena sidan kan man anta

att det tyder på en mer jämställd syn på barn så som det framkommer i FN:s

barnkonvention. Men sett från ett marknadsperspektiv så är ”det intelligenta
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barnet” en mycket lönsam affärsidé. Det är en ny målgrupp som har ett lika stort

behov av produkter som alla andra målgrupper, men som tidigare har blivit

”förbisedda”. Att barn behöver stimulans och kultur behöver ju inte nödvändigtvis

betyda att föräldrarna måste köpa utvecklande produkter till dem. Frågan är vilken

typ av stimulans det är som verkligen är av betydelse för barnet. Inom

bebismarknadsdiskursen så kretsar det ju självklart kring någon form av tjänst

eller produkt till försäljning. Det är något lite olustigt med att vår förändrade syn

på spädbarn och barn som mer intelligenta oundvikligen kommer att kopplas

samman med deras utökade konsumtionsbehov.

I den övergripande bebismarknadsdiskursen verkar det också finnas en

barndomsdiskurs som ser på barn som ofärdiga vuxna. Man ser barndomen som

en utvecklingstid, en tid då barnen ska lära sig att bli vuxna. Aktiviteterna och

böckerna för barnen beskrivs många gånger just som utvecklande, alltså som

något som ska gagna barnens framtid. Även om man talar om småbarnskultur så

tycks syftet med aktiviteterna vara i första hand att socialisera barnen till en

rådande vuxenkultur och att utrusta dem med diverse nödvändiga kompetenser.

Att språket lyfts fram som oerhört viktigt för barnens framtida framgångar

verkar höra till en större samhällelig diskurs om vikten av informationskompetens.

Tendensen verkar vara att se på dagens samhälle som ett kunskaps- eller

informationssamhälle där det är mycket viktigt att kunna hantera stora mängder

information, men också att själv kunna producera text. Diskursen verkar ställa

högre krav på alla individer, och för att kunna följa med i samhällsutvecklingen

verkar det som att barn måste tillägna sig diverse kompetenser från en allt tidigare

ålder. Barn som förut lärde sig att läsa då de började skolan, ska idag helst ha lärt

sig åtminstone grunderna till detta redan på förskolan eller i hemmet.

Interdiskursiviteten är mycket hög och bebismarknadsdiskursen är sammansatt

av synsätt från ett stort antal discipliner som språkutvecklingsforskning,

neurobiologi och barn- och utvecklingspsykologi. Vetenskapsområdena som har

att göra med barnets tidiga utveckling fick stor genomslagskraft i och med den

Vita Huset-konferens som hölls 1997 och fick enorm publicitet i medierna.

Artikulerade genom bebismarknadsdiskursens kommersiella genre blir de

vetenskapliga resultaten inom ovannämnda diskurser säljande argument för olika

typer av utvecklande produkter och aktiviteter.262

262 Gregory Thomas, S. (2007), s. 35.



67

Social praktik: En jämförande analys av bibliotekets och

bokklubbarnas sätt att kommunicera om små barn och böcker

och de sociala effekter det får

Tidigare i uppsatsen har jag visat hur diskursen om små barn och böcker både

inom bokklubbar och bibliotek konstituerar de två sociala identiteterna ”den goda

bokläsande föräldern” och ”det lärande spädbarnet”. Vidare konstitueras en viss

social relation mellan dessa som bygger på ett lärare-elev-förhållande. Detta sätt

att positionera föräldrar och spädbarn verkar följa den större

bebismarknadsdiskursen. I detta kapitel vill jag fundera kring huruvida diskursen

om små barn och böcker får några konkreta sociala konsekvenser och vilka dessa i

sådana fall kan tänkas vara.

Då jag analyserat det empiriska materialet tycker jag mig kunna se ett visst

språkbruk som liknar reklamgenren. Att bokklubbarna använder sig av ett

marknadsförings- eller reklamspråk i sina texter är föga förvånande eftersom de,

trots sina uttalade goda intentioner, som ett kommersiellt företag, i första hand vill

sälja sina produkter. Men att även biblioteket till en mycket hög grad verkar vara

influerat av marknadsdiskursernas sätt att kommunicera är viktigt att

uppmärksamma. Att reklamspråket fått stort inflytande även inom biblioteket syns

bland annat genom deras sätt att använda sig av ett personligt tilltal i sina

informationstexter. Fairclough talar om att det i dagens (offentliga) diskurser

verkar finnas en allmän tendens till informellt tal. Han kallar det för ”synthetic

personalization” och menar att det är en slags simulering av

vardagskommunikation mellan två personer. Detta sätt att kommunicera används

inom reklamgenren på ett instrumentellt sätt för att sälja något.263 De som förut i

första hand betraktades som användare blir nu i bibliotekets sätt att kommunicera

med dem mer en typ av kunder eller klienter. Då biblioteket vänder sig till

användarna som kunder, handlar det om att skapa och förutse dessas behov och att

anpassa verksamheten enligt dessa, snarare än att bistå medborgare med

information. Jämförelsen mellan bibliotekets och bokklubbarnas sätt att

kommunicera verkar uppvisa en förändring i hur biblioteket som offentlig

institution resonerar kring och presenterar sin verksamhet. Men att fokus har

flyttats från medborgare till kunder verkar vara en förlängning på den förändring

som sker i väldigt många offentliga institutioners diskurser och i samhället i stort.

263 Fairclough, N. (1993), passim.
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Fairclough anser att det sker en utbredning av marknadsdiskursen även inom icke-

kommersiella områden.264

En av de sociala konsekvenser marknadsdiskursens inflytande inom icke-

kommersiella områden får, är att det är svårt att veta vilka texter som är

tillförlitliga källor, och som inte bara är ute efter att marknadsföra en viss idé,

aktivitet eller produkt. Fairclough anser att det idag ofta är svårt att avgöra vad

som är information och vad som är marknadsföring. Han talar om ambivalens och

menar att det är svårt att avgöra om viss information är avsedd just som

information eller om den har ett mer instrumentellt syfte. Är det textens budskap

eller dess effekt som är viktigast?265 Som det empiriska materialet visar används

även forskningsresultat i ett övertalande och instrumentellt syfte. En medvetenhet

om språkets ideologiska funktion skulle enligt Fairclough hjälpa människor att

uppmärksamma dessa instrumentella tendenser.266

Den rådande diskursen om små barn och böcker inom bibliotek och

bokklubbar verkar i min mening kunna få många oönskade sociala konsekvenser

för de yngsta barnen. Hade det verkligen rört sig om kultur för bebisar, som tog

tillvara på barnets egen upplevelse av ett konstverk eller en konstart här och nu,

hade det kunnat få positiva konsekvenser. Men den rådande diskursen verkar vara

till mycket hög grad inspirerad av marknadsdiskurser, eller närmare bestämt

bebismarknadsdiskursen och på så sätt är det inte barsnets kulturupplevelse som

sätts i centrum. Även om man både inom bibliotek och bokklubbar till synes vill

bygga vidare på FN:s barnkonvention som framhäver barnets rätt till kultur, verkar

det ändå vara bebismarknadens ”lärande spädbarn” eller babygeni som hamnar i

fokus. Det rör sig om ett nytt individuellt spädbarn som har samma

konsumtionsbehov som vuxna. Jag skulle vilja ifrågasätta hur individuellt detta

nya spädbarn tillåts vara. Har det verkligen möjlighet att välja och uppleva kultur

eller handlar det snarare om att det ska formas och utvecklas i enlighet med ett

vuxenperspektiv på barn? Man kan fråga sig vem de utvecklande produkterna och

aktiviteterna verkligen är till för.

I både bibliotekets och bokklubbarnas texter verkar man fokusera väldigt

mycket på texten och nästan bortse från bilderna. Man talar om hur rim och

ramsor hjälper barnet att utveckla sitt språk, hur viktigt det är för barnet att höra

sina föräldrars röst, att få höra ord som de sedan kan relatera till sin egen värld,

men mycket sällan sägs det något om vad bilderna har för effekt. Detta fokus på

texten är å andra sidan inte så förvånande med tanke på att vår kultur är mycket

skriftspråksorienterad. Detta visar bara ytterligare på hur man formar barnet för ett

framtida vuxenliv och kanske bortser från de kulturupplevelser som barnet får av

264 Fairclough, N. (1993), passim.
265 Fairclough, N. (1993), s. 150 f.
266 Fairclough, N. (1993), passim.
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bokstunden i nuläget – då bilderna är det som de själva kan möta, uppleva och

tolka.

Bebismarknadsdiskursen betonar ideligen vikten av att börja stimulera barnen

tidigt. Att detta sedan upprepas i otaliga kommersiella och icke-kommersiella

institutioners diskurser får det att framstå som något självklart och sant. Men att

barn redan från nyföddhetsstadiet ska stimuleras kan medföra även negativa

konsekvenser. Det är sällan som barn av idag får göra ”ingenting”. De ska vara

sysselsatta eller underhållna hela tiden, helst av någon utvecklande aktivitet eller

leksak. Gregory Thomas beskriver hur psykologer menar att just att få göra

ingenting är oerhört viktigt för spädbarnet, men även för äldre barn.

Doing Nothing is critical for human development, for it provides the environment in which
focused attention – the form of concentration that is so important to very young children’s
cognitive and emotional growth – is born and thrives. Research psychologists and early
childhood educators insist that a diet of structure and stimulation actually starvs children’s
imagination, curiosity, and ability to relax.267

Bebismarknadsdiskursen verkar också medföra en ökad press på barnet redan från

nyföddhetsstadiet. De får lära sig att prestera och tillägna sig kompetenser redan

som bebisar. Att växa upp i en bebisgenikultur påverkar troligtvis även barnets

självbild på olika sätt beroende på hur man lyckas leva upp till förväntningarna.

Ökad konkurrens, prestationsångest och stress är några tänkbara konsekvenser.

Föräldrarna som inte vill att deras barn ska vara sämre än något annat barn

investerar i utvecklande produkter och aktiviteter. Då konstituerandet av mening

runt vissa begrepp stabiliseras (aldrig helt och hållet) och en viss syn framträder

som sanning, talar Fairclough om hegemoni. Man kan fundera över om synen på

bebisen som ”inlärare” och på föräldrar som lärare är en ny slags hegemoni, det

vill säga en tillfällig stabilisering av maktförhållandet barn och föräldrar emellan.

Eftersom även de offentliga institutionerna verkar bli mer och mer lika de

kommersiella företagen i sitt sätt att kommunicera med allmänheten, kan man

också fundera över vilka konsekvenser uppväxten i en marknadskultur får på

längre sikt. Gregory Thomas citerar ur sociologen Juliet B. Schors bok Born to

Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture när hon funderar

över hur barn som växer upp i en konsumtionskultur påverkas. Schor skriver att;

Less involvement in consumer culture leads to healthier kids, and more involvement leads
kids’ psychological wellbeing to deteriorate.

… Higher levels of consumer involvement result in worse relationships with parents,
which also leads to increased depression, anxiety, lower self-esteem and more psychosomatic
complaints.268

267 Gregory Thomas (2007), s. 227 f.
268 Gregory Thomas, S. (2007), s. 14.
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Schor kommer fram till att barn mår sämre och sämre desto mer involverade de är

i konsumtionskulturen.

Jag bör nämna att mina invändningar inte rör bokläsning och bokaktiviteter i

sig, utan det synsätt på barn som förmedlas genom de texter jag analyserat. Att

bokläsningen har goda effekter är inte något jag egentligen betvivlar, men jag är

mycket tveksam till det sätt som diskursen fokuserar enbart på barnet som

inlärare. Jag tror dessutom att för mycket koncentration på utvecklingen av just

läs- och skrivförmåga på ett mycket tidigt stadium kan leda till att man bortser

från barnets övriga förmågor. Rhedin som skrivit mycket om barnlitteratur

presenterar en annan syn på böckernas betydelse för barnen. Hon talar om vilka

funktioner boken kan ha för barnet här och nu och inte så mycket om hur de kan

komma att påverka dess framtida skolresultat. Hon menar till exempel att de kan

fungera lite som barnens egen låtsas-lek.269 Jag upplever det som att den diskurs

om små barn och böcker som förs på bibliotek och inom bokklubbar reproducerar

bebismarknadsdiskursens synsätt på bebisar som inlärare och föräldrar som de

som ska se till att utveckla sina barns förmågor så mycket som möjligt. De flesta

texter jag tittat på är mycket lika och använder sig av samma argument baserade

på likartade forskningsstudier. Det ges inte mycket utrymme för tvetydigheter utan

texterna vill bli lästa som sanningen om barn och böcker.

Det kan vara viktigt att fundera över vad som händer med biblioteket då det

också verkar följa de dominerande marknadsdiskurserna i en allt större

utsträckning. Trots att biblioteken verkar falla in i bebismarknadsdiskursen, har

jag ändå i biblioteksmaterialet kunnat hitta mer traditionella sätt att se på barn och

böcker, där man framhäver litteraturens och språkets viktiga roll som barnets

inträde i det demokratiska samhället. Man kan fråga sig om de i framtiden

kommer att kunna fortsätta att betona barns rätt till kultur och litteratur, eller om

de pressade av staten, i första hand måste fokusera på att få så höga

utlåningssiffror som möjligt.

Slutord

I uppsatsen har jag varit intresserad av att undersöka den del av bebiskulturen som

rör barn och böcker. Jag har studerat diskursen i texter från bibliotek och

bokklubbar för att förstå vilken syn på bebisar som sociala och kulturella varelser

som framkommer. Det har visat sig att synen på bebisar i de texter jag analyserat

inte är begränsad till bibliotekens och bokklubbarnas diskurs om små barn och

böcker. Synen på bebisar som inlärare och potentiella bebisgenier som

framkommer i texterna verkar gå hand i hand med bebismarknadsdiskursen.

269 Rhedin, U. (1992), s. 210.
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Denna karaktäriserar spädbarn som i ständigt behov av stimulans för att kunna

sälja utvecklande produkter till deras föräldrar. Bebismarknadsdiskursens sätt att

konstituera spädbarn verkar ha fått stor genomslagskraft både i kommersiella och

offentliga institutioners diskurser, såväl som i en större samhällelig diskurs om

spädbarnsutveckling. Den baserar sina argument på bearbetade forskningsresultat

från studier i bland annat medicin, psykologi och språkvetenskap, och presenteras

därför ofta som fakta. Att just detta synsätt på bebisar har fått så stor

genomslagskraft i en rad olika institutioner och discipliner gör att den många

gånger inte uppfattas som just en syn på spädbarn, utan som den sanna synen på

spädbarn. Detta märks också i de texter jag undersökt, där man tar för givet att

läsaren ska acceptera just denna syn på bebisar som sann. Man lägger inte ned

mycket kraft på att styrka argumenten, utan räknar med att läsaren ska acceptera

dem som sunt förnuft.

Genom att undersöka den kommunikativa händelsen genom Faircloughs

tredimensionella modell för diskursiv praktik, text och social praktik har jag

kunnat lokalisera vilka ord och begrepp det är som är ständigt återkommande då

man konstituerar spädbarn och deras föräldrar och vilka antaganden som görs. Det

visade sig att fokus i texterna ligger på stimulering av utveckling och av

språkutveckling i synnerhet. Helst ska man börja språkstimulera barnet så tidigt

som möjligt och bokläsning lyfts fram som en mycket effektiv metod. Man verkar

också peka ut en brist vad gäller barns nuvarande språkliga kompetens samtidigt

som man kommer med förslag på lösningar i form av produkter eller aktiviteter.

Föräldrarna tilldelas det yttersta ansvaret för barnens utveckling trots att de

konstitueras som ovetande om hur de stimulerar sina barn på lämpligast sätt. En

förälder som inte själv vet vad som är bra för barnet, men som trots allt vill vara

en god förälder vänder sig till expertauktoriteter som kan tala om vad som ska

göras för att barnet ska utvecklas till sin fulla potential. Den här typen av

föräldrarådgivning verkar fungera mycket bra i ett marknadsmässigt perspektiv, då

man kan råda föräldern att investera i de senaste utvecklande produkterna. Men

även inom en större samhällelig diskurs om spädbarn verkar marknadsdiskursens

influenser i form av föräldrarådgivning i ett instrumentellt syfte, ha slagit igenom.

Biblioteket fungerar här som en auktoritet vad gäller språkutveckling, läs- och

skrivutveckling. De verkar också som att de ser denna auktoritet som en chans att

locka nya besökare till biblioteket.

En granskning av den diskursiva praktiken har gjort mig uppmärksam på hur

man på ett mycket godtyckligt sätt använder sig av vetenskapliga studier i ett

instrumentellt syfte. Det som jag framförallt reagerade på vad gäller

analysresultaten är hur marknadsdiskursen på ett mycket enkelt och nästan

osynligt sätt lyckas infiltrera offentliga institutioners diskurser och även diskurser

på ett bredare samhälleligt plan. I enlighet med vad Fairclough antyder, tycker jag

mig kunna se en tendens till kommersialisering av offentliga diskurser. Detta leder

till en förändring i samhället i stort då det gör att subjekt konstitueras på nya sätt. I
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analysen har jag visat på hur spädbarn ses mer som framtida vuxna än som

individer, hur medborgare ses i första hand som kunder och jag har funderat över

vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Man kan också fundera över den filosofiska aspekt som framträder ur det

empiriska materialet. Uppsatsen har som nämnt, fokuserat på vilken syn på

bebisar som kommuniceras i texterna från bibliotek och barnbokklubbar, men det

visade sig att diskursen egentligen talade väldigt mycket om hur man är en god

vuxen. Det är snarare så att det är en människosyn som förmedlas i texterna om

småbarn och böcker. Det visar sig också att denna människosyn i mycket hög

utsträckning är styrd av marknadsdiskurser. Man kan då fråga sig om det

verkligen går att tala om bebiskultur eller om det snarare handlar om en

bebiskonsumtionskultur. För att man ska kunna tala om bebiskultur tror jag att

man måste gå ifrån synen på bebisar som i första hand inlärare och potentiella

genier. Bara om de tillåts vara vad de är i nuläget och uppleva konst och kultur

utan att behöva utvecklas av allt de ser, hör och känner, kan man tala om

bebiskultur i någon egentlig mening. Då handlar kultur om friheten att få uppleva

och tolka världen, snarare än att bli påtvingad kompetenser som är användbara i

vuxenvärlden och att formas till att bli vad någon annan tycker är lämpligt. Man

bör även uppmärksamma vad som händer med de demokratiska värderingarna då

människors identiteter konstitueras alltmer av marknaden. I analysen av det

empiriska materialet tycker jag att både spädbarnets och förälderns identitet

reduceras till något mycket entydigt och begränsat. Jag tror att biblioteket kan ha

en viktig roll då det gäller att upprätthålla bebisars rätt till att få vara individer i ett

demokratiskt samhälle. Men jag tror att det är viktigt att försöka se vad barn har,

inte vad som fattas. Att fokusera på vikten av att behärska ett språk, inte för

framtida skolresultat, utan för att kunna vara med och förstå och påverka världen

omkring dem.

Förslag på vidare forskning

Det finns mycket att forska om vad gäller små barn och böcker. Eftersom den

diskurs jag beskrivit i uppsatsen är sammansatt av kunskap från en rad olika

domäner, kan forskning inom olika discipliner genomföras. Det skulle vara

intressant att följa upp denna textstudie med en studie genom deltagande

observation. Man skulle kunna vara med och iaktta bebisar då de deltar i någon

form av bokaktivitet och analysera deras reaktioner. För detta skulle man troligtvis

behöva mycket kunskap om spädbarnspsykologi eller liknande. På lång sikt skulle

det också vara väldigt intressant att undersöka vilken egentlig effekt bokläsning

och bokaktiviteter från nyföddhetsstadiet får för barnen. Detta är en studie

framförallt för språkvetare. En annan intressant undersökning skulle kunna ta upp
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föräldrarnas roll. Hur upplever de bokaktiviteterna? Hur tycker de att

bokläsningen påverkar deras barn? Man skulle också kunna undersöka om det är

en speciell typ av förälder som väljer att delta i bebis- och bokaktiviteter och

anmäler sina bebisar till bokklubbar. I den genomförda undersökningen har jag

studerat hur synen på små barn och böcker framkommer i texter från bibliotek och

bokklubbar. Man skulle i en mer omfattande studie även kunna undersöka

genusaspekten. Det vill säga att man skulle undersöka om flick- och pojkbarn

konstituerades på olika sätt i texterna.
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Sammanfattning

På senare år har det uppkommit en rad nya aktiviteter och produkter för de allra

yngsta barnen och man talar numer om bebiskultur. Jag har varit intresserad av att

titta närmare på den bebiskultur som rör böcker och bokaktiviteter. Uppsatsen är

en diskursanalys där jag undersökt diskursordningen om bebisar och böcker så

som den framkommer i biblioteks och barnbokklubbars texter. Jag har undersökt

vad som kommuniceras i texterna, till vem och på vilket sätt det kommuniceras

samt vilka sociala konsekvenser budskapen som kommuniceras får. Bland annat

har jag tittat på vilket syfte man menar att bokläsning och bokaktiviter har och

vilka effekter de förväntas få. Huvudsyftet har varit att belysa den syn på bebisar

som kulturella och sociala varelser som framträder i diskursen. Jag har också

studerat vilka diskurstyper som används i talet om små barn och böcker och

huruvida bibliotekets och bokklubbarnas sätt att resonera skiljer sig åt.

Mina teoretiska utgångspunkter är inspirerade av Norman Faircloughs kritiska

diskursanalys och jag har därför valt att fokusera på den kommunikativa

händelsen. Denna har analyserats enligt Faircloughs tredimensionella modell för

diskursiv praktik, text och social praktik. Analysen består av detaljerade

textstudier då textens egenskaper och organisering undersöks i syfte att kunna

säga något om den större sociala praktiken. Jag har undersökt det explicita och det

implicita innehållet i texterna för att se om det förekommer ett visst mönster i det

språk som används då man talar om små barn och böcker och vad detta i sin tur

säger i ett större socialt sammanhang. Det empiriska materialet består av texter

från bland annat informationsfoldrar, webbsidor och medlemstidningar.

I analysen framkommer att sättet att tala om spädbarn och deras föräldrar är

mycket likartat i bibliotekens och bokklubbarnas texter. Diskursen om små barn

och böcker så som den figurerar i dessa texter verkar vara hämtade ur en större

överordnad diskurs. Jag har valt att kalla denna övergripande diskurs för

bebismarknadsdiskursen. Denna fokuserar på spädbarnets utveckling och ser det i

första hand som inlärare och blivande vuxen. Barnet konstitueras som intelligent,

kompetent, med ett enormt behov av stimulans och med en inneboende möjlighet

att utvecklas till ett bebisgeni. Diskursen konstituerar även en god, läsande

förälder som genom att stimulera barnet från en mycket tidig ålder bidrar till dess

kommande framgångar i skolåldern och i vuxenlivet. Föräldern ansvarar för

barnets utveckling, men ses ändå som inkapabel att veta vad som är lämplig
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stimulans och är därför i behov av hjälp från olika expertauktoriteter.

Bebismarknadsdiskursen är en hybriddiskurs som innehåller många diskurstyper

från olika (kunskaps)områden, bland annat medicin och pedagogik. Analysen

visar hur bebismarknadsdiskursen infiltrerat även den offentliga institutionen

bibliotekets diskurs både vad gäller argumentens innehåll och dess instrumentella

utformning. I texterna blir influenserna från bebismarknadsdiskursen tydliga

genom argumenten att stimulera barns språkutveckling genom bokläsning från en

mycket tidig ålder, samt genom de många råd till föräldrar som förekommer. Även

språkstilen (genren) ekar marknadsdiskursernas reklamspråk då det är uppbyggt

som informellt tal och ofta simulerar en vardaglig konversation föräldrar emellan.

Både i bibliotekens och bokklubbarnas texter använder man samma vetenskapligt

grundade och bearbetade argument för att övertyga om en viss produkts eller

aktivitets positiva effekt. Synen på bebisar som kulturella och sociala varelser,

både i bibliotekens och bokklubbarnas texter, såväl som i en större samhällelig

diskurs, visar sig vara styrd av marknaden.
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