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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnhälsovårdens mål är att främja och följa barnets hälsa, utveckling, 
välbefinnande och livssituation. I hälsosamtal med föräldrar lägger 
barnhälsovårdssköterskan grunden för en god språkutveckling. Vikten av bokläsning 
och det språkliga samspelet inom familjen har betydelse för barnets språkutveckling.  
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barn 
efter besök/språkinformation inom barnhälsovården. 
Metod: Två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med föräldrar genomfördes. 
Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. Dataanalysen resulterade i två kategorier: kunskap och engagemang samt fem 
underkategorier. 
Resultat: Föräldrarna har kunskap om hur läsning påverkar barnet. Tidsbrist är ett 
bekymmer och äldre syskons bokläsning prioriteras. Barnhälsovårdssköterskans 
konkreta exempel på läsning av en barnbok och upplägget av besöket påverkar hur 
informationen mottages. Språkinformation inspirerar att läsa för sitt barn med 
åldersanpassade böcker. Föräldrar anser att hälsosamtalet inte ger ny information 
och att barnet inte är intresserad av att bli läst för. 
Slutsats: Information om språkutveckling och läsning inspirerar föräldrar att börja 
läsa med barnet. Tidsbrist, syskon och osäkerhet från förälder hur man läser 
åldersinriktat påverkar dock föräldrarna att behålla familjens tidigare läsvanor.   

 

Nyckelord: barnhälsovård, familj, fokusgrupp, samverkan, språkutveckling 



  

  

 

  

   

   

 

 

                      

 

 

    

Parents' experiences of reading importance after 

visiting child health care 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Main subject: Nursing 
Author: Evelina Krantz Ahlstrand & Sara Svahn 
Jönköping 2018 Januari



 

Summary 

Background: The aim of child health care is to promote and follow the child’s 
health, development, well-being and life situation. Through health dialogue with 
parents, the child health nurse lays the foundation for a good language development. 
Reading books and the linguistic interplay within the family are significant factors in 
the child’s language development. 
Purpose: The purpose was to describe parents' experiences of reading importance 
to children after visiting/language information in child health care. 

Method: Two semi-structured interviews consisting of focus groups of parents were 
carried out. The interviews were analysed using a qualitative content analysis with an 
inductive approach. The data analysis resulted in two categories: knowledge and 
commitment, as well as five sub-categories. 
Results: Parents do possess knowledge on how reading affects the child. Lack of 
time was presented as one concern and older siblings were being prioritised for 
bookreading. The child health nurse´s concrete examples of reading children’s books 
and the setup of the visit affect how the information is received. Language 
information leads to inspiration for reading to your child using age group-adapted 
books. Parents are under the impression that the health dialogue does not provide 
any new information, and that the child is not interested in being read to. 
Conclusion: Information about language development and reading inspires parents 
to start reading to the child. Lack of time, siblings and insecurities from the parents’ 
side on how to read in an age group-adapted way affect parents in their ability to 
maintain previous family reading habits. 
 
 
Keywords: child health care, family, focus group, collaboration, language 
development
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Inledning  
Barn som växer upp med en litterär omgivning utvecklar bättre läsförmåga oavsett 
bakgrund (European Comission, 2012). Det krävs ett ordförråd på 50 000 ord för att 
som vuxen förstå innehållet i nyhetssändningar, kunna läsa och förstå en 
tidningsartikel samt för att kunna följa instruktioner som ges (Lundberg, 2010). En 
sjuttonåring som under sin uppväxt tagit del av högläsning och inte läst böcker själv, 
har ett ordförråd på 15000- 17000 ord. En sjuttonåring som läst sedan barndomen 
och som blivit läst för som barn har ett ordförråd på 50 000-70 000 ord (Pearson, 
Kamil, Mosenthal & Barr, 1991). Av alla småbarnsföräldrar är det 30-35% som läser 
sällan eller aldrig för sina barn (Läsrörelsen, 2017). Barnhälsovårdssköterskan (BHV- 
sköterskan) kan vägleda föräldrar i hur man kan stimulera barnets försök att 
kommunicera och även hänvisa till bibliotek samt språkstimulerande verksamheter 
(Westerlund, 2009). God kommunikation och frekvent läsning ger goda 
förutsättningar för barnets språkutveckling, framväxande läskunnighet och senare 
läsförmåga (Westerlund & Lagerberg, 2008).  
 

 
Bakgrund  
 
Barnhälsovården 
 
Förändring över tid 
Barnhälsovårdens (BHV) föregångare, Mjölkdroppen, startades 1901 i Stockholm av 
barnläkaren Blumenthal och spreds över hela landet. Fattiga mödrar som inte 
ammade sina barn fick kostnadsfritt näringsrik komjölksblandning till sina spädbarn 
samt undervisning i hygien och kost av sjuksköterskor. Målet var att minska 
spädbarnsdödligheten vilket lyckades. Under 1930-talet var det lågkonjunktur med 
arbetslöshet och undernäring hos barn som följd. Sverige hade en av världens lägsta 
födelsetal. Det här bidrog till att familjepolitiska reformer infördes såsom statsbidrag 
till den nygrundade BHV (Stenhammar & Ohrlander, 2001). Under 1970- talet 
förändrades BHV:s uppdrag från hälsoövervakande arbete och identifiering av 
utvecklingsavvikelse till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete (Hallberg, 
Lindbladh, Petersson, Råstam & Håkansson, 2005; Socialstyrelsen, 2014). Det var då 
BHV införde allmän hälsokontroll för alla fyraåringar och språkets betydelse 
uppmärksammades (Nayeb & Westerlund, 2014). 
 
BHV riktar sig till alla barn mellan noll till fem år (upp till sex år för de barn som inte 
går förskoleklass) och till barnens föräldrar (Socialstyrelsen, 2014). Så gott som alla 
barn och föräldrar kommer regelbundet till BHV (Socialstyrelsen, 2014; Sundelin & 
Håkansson, 2000) på frivillighetens grund (SFS 1982:763). Ett av BHV: s centrala 
uppgift och m l  r att fr m a och f l a alla barns h lsa, utveckling, v lbefinnande och 
livssituation.     s olika arbetss tt inneb r h lsofr m ande och f r ldrast d ande 
samtal, hembes k, f r ldrast d i grupp, vaccinationer samt h lso vervakning 
(Socialstyrelsen, 2014). För att motverka en negativ utveckling hos barnet är tidiga 
insatser avgörande. Problem som inte åtgärdas i rätt tid under barnets utveckling kan 
leda till konsekvenser i nutid och i barnets framtida utvecklingsmöjligheter 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CP.%20David%20Pearson%2CAND&vid=jul&mode=advanced
https://primo.library.ju.se/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CP.%20David%20Pearson%2CAND&vid=jul&mode=advanced
https://primo.library.ju.se/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%20Peter%20Mosenthal%2CAND&vid=jul&mode=advanced
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Lag och styrdokument  
        lso- och Sjukva  rdslagen               ,   L, definieras vad som  r ma  let f r 
all h lso- och sjukva rd och d rmed  ven    . ”Ma              - och sjukva          
                    va rd pa                                    . Va                   
                                                                                . 
Den som ha                              - och sjukva                            
va  rden”   bid. .  
 
FN:s Konvention om Barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för 
arbetet inom BHV (Socialstyrelsen, 2014). All planering samt åtgärder ska ha ett 
barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet (Unicef, u.å.). 
Barnkonventionen uttrycker att barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de 
innebär i praktiken. Föräldrar ska få motsvarande kunskap och erbjudas stöd i sitt 
föräldraskap. Artikel 13, 17 och 29 i barnkonventionen handlar om yttrande- och 
åsiktsfrihet, om tillgång till information, rätten till utbildning och undervisning samt 
barnets rätt till egna kulturella värderingar och det egna modersmålet (Unicef, u.å.). 
 
Socialstyrelsen är den myndighet som ger övergripande vägledande, konkreta 
beskrivningar och ramar för BHV:s uppdrag. Genom “  gledning f r 
barnh lsov rden” som fr mst riktar sig mot personal inom    , vill socialstyrelsen 
bidra till en utveckling för en likvärdig BHV över hela landet (Socialstyrelsen, 2014). 
För att uppnå en likvärdig BHV har ett tvärprofessionellt redaktionsråd tagit fram en 
nätbaserad nationell rikshandbok. Där finns konkreta råd för hur arbetet ska utföras 
av de professioner som jobbar inom verksamheten. Rikshandboken uppdateras 
kontinuerligt av det tvärprofessionella redaktionsrådet som består av expertis från 
BHV så som överläkare, psykologer samt vårdutvecklare (Socialstyrelsen, 2014). Alla 
barn och föräldrar ska erbjudas insatser som stödjer och aktivera föräldrar i deras 
föräldraskap. Det för att skapa en allsidig utveckling för barnet. Ett av BHV:s mål är 
hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2014).  
 

 
Hälsofrämjande arbete 
Barns hälsa ska omfatta en trygg tillvaro och miljö, vilket främjar god uppväxt och 
utveckling (World Health Organization, 1946). Att arbeta hälsofrämjande innebär att 
alla människor oavsett ras, religion, sociala- och ekonomiska förhållanden, har rätt 
till god hälsa. Det hälsofrämjande arbetet har vidareutvecklats till ett mer 
hälsofrämjande tankesätt där människor själva är delaktiga till att uppnå god hälsa. 
Hälsofrämjande arbete är en process som möjliggör för människor att öka kontrollen 
och förbättra deras hälsa. För att nå ett tillstånd av total fysisk, mental och socialt 
välbefinnande, måste individen eller gruppen kunna identifiera och förverkliga 
ambitioner, för att tillfredsställa behoven, och för att ändra eller hantera miljön 
(World Health Organization, 1986). 
 
BHV:s hälsofrämjande åtgärder pekar på att främja barns välmående och positiva 
utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Hälsofrämjande råd ges dagligen vid regelbundna 
möten eller via telefonkonversationer inom vården. Råden utgår ifrån patientens 
hälsa och behov och diskuteras utifrån ett stöttande perspektiv (Jerdén, Hillervik, 
Hansson, Flacking & Weinehall, 2006). Föräldrar ska stödjas och uppmuntras i deras 
föräldraskap (Socialstyrelsen, 2014; Sundelin et al., 2000) för att på så sätt skapa 
gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling hos barnet (Socialstyrelsen, 2014). 
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När hälsorisker för barnen uppmärksammades i form av omsorgssvikt, 
barnmisshandel samt skilsmässor utvecklades föräldrastödet inom BHV (Hallberg et 
al., 2005). Hälsofrämjande åtgärder utgår från den kunskap som finns om vad som 
gör att barnet utvecklas och mår bra (Whitehead, 2006). De förebyggande åtgärderna 
syftar till att förhindra uppkomsten av sjukdomar, skador och fysiska, psykiska eller 
sociala problem   ocialstyrelsen,      .  e utg r fr n kunskap om vad som orsakar 
upplevd oh lsa samt s ukdom (Whitehead, 2006). I det hälsofrämjande arbetet har 
samverkan mellan olika sektorer stor betydelse vilket ger individen möjlighet till 
hälsosamma val (Haglund, 1996; Nordenfelt, 1994). En nyckelfaktor för en säker och 
trygg hälso- och sjukvård är samverkan i team (Kvarnström & Cedersund, 2006). 
 
 

Samverkan i team 
 amverkan definieras enligt  ocialstyrelsen        som ”na  gon eller na  gra t       
                                                                                 
                           ”   ocialstyrelsen,      .  amverkan i team beskriver 
samarbetet mellan sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner, vilket genomsyras av 
öppen kommunikation, ömsesidig respekt samt delat beslutsfattande för att nå god 
vårdkvalitet (Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell & 
Warren, 2007; Kvarnström et al., 2006). Inom BHV jobbar en eller flera legitimerade 
sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen. BHV- sköterskan har en 
koordinerande funktion i teamet och kännedom om de andra professioners 
expertområde och arbetsuppgifter (Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O´Shea, 
2011; Kvarnström et al., 2006). Annan profession inom verksamheten och som ingår 
i teamet är läkare som har kompetens inom allmänmedicin, pediatrik eller 
barnpsykiatri. Psykolog inom BHV arbetar i direkt kontakt med barn och föräldrar 
och som stöd för BHV- personal i det psykosociala och föräldrastödjande arbetet. 
Socionom, dietist, ortoptist samt logoped finns även i vissa landsting eller regioner 
knutna till BHV (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008; Socialstyrelsen, 2014).  

För att ett team ska nå ett framgångsrikt hälsoarbete behövs en samverkan med 
tydlig styrning, struktur och samsyn mellan olika professioner (Kvarnström et al., 
2006). Tydlig styrning innebär bland annat att mål formuleras tillsammans med 
familjen samt att resultat efterfrågas. Det behöver finnas en struktur som håller över 
tid, ger tydliga mål, rutiner och arbetsfördelningar. Samsynen inom samverkan ska 
leda till att en gemensam problemförståelse finns för att lösa problemet (Kvarnström 
et al., 2006; Socialstyrelsen, 2014). Målet med samverkan inom BHV ska vara på ett 
sätt som främjar barnets situation och leder till stöd och utveckling (Socialstyrelsen, 
2013; Unicef, u.å). Ett konkret exempel på hur samverkan mellan olika professioner 
och verksamheter kan organiseras är Familjecentraler. För att få definiera sig som 
Familjecentral ska det finnas BHV, mödravård, öppen förskola samt socialtjänst 
samlade på samma ställe. Genom att ha Familjecentraler ökar förmågan att upptäcka 
och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer (Socialstyrelsen, 2014). Ett 
multiprofessionellt samarbete är centralt för att främja familjecentrerad omvårdnad 
(Coyne et al., 2011). 
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Familjecentrerad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad används som övergripande begrepp och fokuserar på 
familjens betydelse inom vård och omsorg (Saveman & Benzein, 2001). Hela familjen 
ses som omvårdnadsmottagare.  n famil   r en s  lvdefinierad grupp av individer, 
som  r eller inte  r f rbundna genom blodsband eller lag, men som fungerar pa   ett 
s tt som g r att de s  lva k nner sig som en famil  (Whall, 1986). Familjefokuserad 
omvårdnad omfattar familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. 
Familjecentrerad omvårdnad innebär att vården planeras kring hela familjen och inte 
enbart kring barnet. Familjerelaterad omvårdnad innebär däremot att antingen sätts 
individen eller de anhöriga i fokus och de övriga hamnar i bakgrunden. 
Familjecentrerad och familjerelaterad vård skall användas som komplement till 
varandra (Saveman et al., 2001). Familjecentrerad omvårdnad innebär många 
fördelar för omvårdnaden så som att främja barnets hälsa och välbefinnande, 
förbättra utvecklingen av barnet, göra sjukvårdsmiljö mindre skrämmande, leverera 
en holistisk omvårdnad, undervisa barn och föräldrar samt stöttning till familjer 
(Coyne et al., 2011). 
 
Sjuksköterskan roll inom BHV är att undervisa, övervaka, stötta, vara rådgivande 
samt bygga relationer (Coyne et al., 2011). Även att identifiera och bedöma 
föräldrarnas och barnens behov ingår i professionen. Familjen ses av BHV- 
sköterskan som experten på barnet. Viktigt är att vara öppen och inte dömande samt 
att förstå och lyssna till föräldrarnas och barnens perspektiv. Informationsdelning 
och beslutstagande är väsentliga delar i familjecentrerad omvårdnad. Information 
som ges ska vara förståelig, opartisk och ges i god tid på ett stöttande vis (Ibid.).  

 
 
Barnhälsovårdsprogrammet 
 
Barnhälsovårdssköterskans arbete 
BHV:s uppgift är att möta familjens olika behov. Det innebär att arbetet ibland 
behöver riktas genom fler hembesök eller uppföljande hälsoundersökningar. BHV- 
sköterskan träffar barnet och föräldrarna vid cirka 13 tillfällen samt vid ytterligare 
fyra tillfällen där läkaren är med. Första åren är kontakten tätare för att allt eftersom 
barnet växer glesas ut (Baggens, 2002; Socialstyrelsen, 2014). Vid varje tillfälle som 
BHV- sköterskan träffar barnet och föräldern, genomförs en hälsoundersökning. I 
den ingår att bedöma barnets hälsa, tillväxt och utveckling genom kroppslig 
undersökning och screeningprogram för syn, hörsel, kroppsspråk samt tal. Barnets 
skydds- och riskfaktorer analyseras även för att upptäcka barnets särskilda behov. All 
information läggs ihop med det som barnet förmedlar samt föräldrarnas beskrivning 
av barnet (Socialstyrelsen, 2014). 
 
BHV- sköterskor ska ha ett expertkunnande inom barn och deras livsvillkor. 
Kunskapen används för att främja barnets och föräldrarnas hälsa (Baggens, 2002). 
Föräldrautbildning inom amning, livsstilsfrågor, barnavård samt uppfostringsfrågor 
är viktiga områden inom det hälsofrämjande arbetet. Informationen kan ges enskilt 
eller i grupp (Prop. 2007/08:110). BHV- sköterskan följer också barnets 
språkutveckling från nyfödd och upp till skolålder. För BHV- sköterskor är det viktigt 
att ha kunskap om den normala språkutvecklingen hos spädbarn för att kunna 
identifierar onormal utveckling och tidigt kunna erbjuda stöd och hjälp (Taylor, 
1999). 
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Språkutveckling  
Redan som spädbarn kommunicerar barn via gråt, leende och joller som är ett 
utvecklingssteg mot talet (Williams, Whiten, Suddendorf & Perrett, 2001). Barns 
språkutveckling kan variera i stor utsträckning (Lindsay, Dockrell, Desforges, Law & 
Peacey, 2010; Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 2006). Beroende på 
barnets ålder fokuserar BHV- sköterskan på vissa områden (Baggens, 2001, 2002). 
Mellan 0-2 månaders ålder ligger fokus på respons från barnet till föräldern som 
exempel leende och anknytning. Fysisk- och psykomotorisk utveckling dominerar när 
barnen är mellan 3-7 månader samt 10-16 månader (Baggens, 2001, 2002). Vid 9 
m naders  lder ska ” oint attention” ha utvecklats hos barnet vilket inneb r att dela 
uppmärksamheten med någon annan genom att fokusera och följa en annan persons 
uppmärksamhet (Williams et al., 2001). Om den vuxne visar och pekar leder det till 
att den vuxne och barnet kan leva sig in i varandras känslor, tankar och avsikter. Barn 
som lätt följer med blicken och som kan peka tidigt har ett större ordförråd än barn 
som har fördröjd utveckling i frågan om samordnad uppmärksamhet. Vid 10 
månader ålder förstår barnet i genomsnitt 40 olika ord (Lundberg, 2010). De första 
orden kommer oftast som uttal vid 12 månader eller strax efter (Taylor, 1999). BHV-
sköterskorna har i uppgift att uppmärksamma och följa upp barnets språkutveckling 
samt att ta föräldrarnas oro på allvar (Westerlund, 2009). I BHV- journalen finner 
BHV- sköterskan instruktioner om observationer gällande barnets kommunikation. 
När barnet är 18 månader uppmärksammas om barnet talar mellan 8-10 ord samt 
förstår fler ord. Vid 2,5-3 år ligger fokus på att barnet talar ordsatser samt gärna 
lyssnar på sagor. Vid 2,5- årsbesöket bedöms språkförståelse, ordförråd, satslängd, 
uttal och tugg/sväljförmåga (Bohman, Eriksson, Lind, Ghaderi, Forsberg & 
Rasmussen, 2013; Mattson, Mårlid & Pehrsson, 2001). Uttal och grammatik bedöms 
vid 4 års ålder med hjälp utav bilder, även givna instruktioner ska förstås (Bohman et 
al., 2013; Nayeb et al., 2014). När barnet är 5-6 år efterfrågas om barnet lyssnar och 
förstår berättelser utan bilder samt kan berätta begripligt (Nayeb et al., 2014). 
Stödjande miljöer är av betydelse för språkutvecklingen hos individen. BHV- 
sköterskan arbetar utifrån individens omgivning och dess påverkan (Haglund, 1996). 
 
 

Omgivningens betydelse  
Omgivning innebär allt som finns omkring barnet. Känslorna påverkas genom 
stämningen som råder och är av betydelse för hur människan kommer att uppleva 
miljön (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Bokläsning är ett bra sätt att lära sig 
språket samtidigt som det leder till en stark anknytning mellan barn och förälder 
(Dickinson, Griffith, Michnick Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2012; High, LaGasse, Becker, 
Ahlgren & Gardner, 2000). Anknytning är ett grundläggande behov för alla 
människor (Bowlby, 2010). Under det första levnadsåret utvecklas ett 
anknytningsmönster genom kommunikation såsom söka närhet och kontakt med 
den/de anhöriga som finns tillgängliga (Main, 1996; Zeanah, Berlin & Boris, 2011). 
Barn- och föräldraanknytning har en central roll för barnets utveckling och mentala 
hälsa (Zeanah et al., 2011). Bokläsning ger föräldrarna återkommande tillfällen att 
hjälpa sitt barn att lära sig ge uppmärksamhet och respons till stimulering (Cox 
Eriksson, 2014; Dickinson et al., 2011). Högläsning är viktigt för att barnet ska 
utveckla språket och sin läsförmåga (Gros-Louis, West & King, 2016; Skolverket, 
2017).  
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Läsningens betydelse 
Att läsa högt är förknippat med att lära sig språkets olika delar (Cox Eriksson, 2014; 
High et al., 2000; Lundberg, 2010; Zuckerman & Khandekar, 2010). Barnet 
exponeras för skriftspråk, vilket skiljer sig från talat språk. Historisk struktur (t.ex. 
berättelser har en början, mitt och slut), läsförståelse samt grammatik är nödvändigt 
för att förstå texten. På så sätt får barnet en klarare uppfattning om hur orden är 
uppbyggda. De får höra nya ord som de ej är vana vid (Lundberg, 2010; Zuckerman et 
al., 2010). Texter innehåller vanligtvis ett större ordförråd än vad barn möter i 
vardagligt samtal eller via media (Cox Eriksson, 2014; Zuckerman et al., 2010). 
Högläsning av föräldrar, lek med rim och ramsor samt sångstunder är av betydelse 
för barnets språkliga medvetenhet och utveckling (Raag, Kusiak, Tumilty, Keleman, 
Bernheimer & Bond, 2011). Föräldrar som själva läser mycket och som stöttar sina 
barn har visats ha barn som i högre utsträckning är positiva till läsning med bättre 
läsförståelse (High et al., 2000; Skolverket, 2017). Barn vars föräldrar som fått 
träning i dialogisk läsning har betydligt bättre uttrycksfullt språkkunskaper än barn 
vars föräldrar inte använder dialogisk läsning (Zuckerman et al., 2010). Det språkliga 
samspelet inom familjen är av betydelse för barnets språkutveckling (Cox Eriksson, 
2014). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barn efter 
besök/språkinformation inom barnhälsovården.  
 

 
Metod 
 
Design  
Studien har en kvalitativ design vilket lämpar sig då syftet var att studera familjers 
upplevda erfarenheter av ett fenomen (Marshall & Rossman, 2016). I en erfarenhet 
finns det ingen absolut sanning och inget som är fel (Rossman & Rallis, 2003). 
Fokusgruppsintervjuer med en kvalitativ innehållsanalys valdes då syftet var att 
utvärdera föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barnet (Krueger & 
Casey, 2015; Wibeck, 2010).  
 

 
Projektet Språklust 

I oktober 2016 hölls inspirationsdagar på tre platser i Region Jönköpings län om 
Språklust. Bibliotekspersonal, BHV- sköterskor, pedagoger på familjecentraler och 
logopeder från hela länet deltog. Enligt M. Hallberg (personlig kommunikation, 18 
januari 2018) deltog cirka 150 personer varav cirka 90 BHV- sköterskor från 25 
barnavårdscentraler. Barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam och 
Regionbibliotek Region Jönköpings Län står bakom utvecklingsarbetet Språklust.  
Målet med utvecklingsarbetet är att genom hälsosamtalet lägga grunden för en god 
språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, i Jönköpings län, redan under 
barnets första år. Föräldrarna ska stimuleras att pratläsa och samtala kring böcker 
med sina barn och uppmuntra till biblioteksbesök. Sjuksköteskorna använder 
tillsammans med en handledning språklustkassen.  Språklustkassen ska användas 
som ett verktyg vid hälsosamtalet vid 10-månadersbesöket för att stärka samarbetet 
mellan Barnhälsovården och biblioteket. Kassen innehåller böckerna Knacka på, I 
Bobbos väska, Bilen säger brum och Imse Vimse Spindel. Böckerna är ett verktyg att 
använda i samtalet med föräldrarna gällande barns språkutveckling och vikten av att 
läsa tillsammans med sitt barn. Folder och bokmärke delas ut till föräldrarna vid 
besöket. Bokmärket hälsar välkommen till biblioteket. Foldern, Läs tillsammans, är 
tänkt att inspirera och är uppbyggd efter språkliga strategier som passar bra att 
använda vid läsning tillsammans med små barn. Foldern finns på svenska och på 
flera andra språk. Familjen får också en gåvobok, Imse vimse spindel, med sig hem 
från barnhälsovården vid besöket. Projektet Språklust ska utvärderas cirka ett år efter 
att utvecklingsarbetet startade, det vill säga hösten 2017 (Region Jönköpings län, 
2016). Den här studien ingår i Region Jönköpings Läns utvärdering av 
utvecklingsarbetet Språklust. 

Urval 
För att få tillräckligt med deltagare till fokusgruppsintervjuer genomfördes ett 
bekvämlighetsurval i två steg. I steg 1 skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) via e-
post till en verksamhetschef och fyra vårdenhetschefer, inom Region Jönköpings Län 
där projektet Språklust hade genomförts. I informationsbrevet efterfrågades ett 
godkännande att få utföra studien med hjälp av en barnavårdcentral på en mindre ort 
samt på en större ort. Det centrala utvecklingsteamet i Region Jönköpings Län utsåg 
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en vårdenhetschef att välja ut lämpliga barnavårdcentraler. Ansvarig vårdenhetschef 
kontaktade totalt nio berörda BHV- sköterskor på de två berörda 
barnavårdcentralerna och informerade om studiens syfte samt genomförande. 

BHV- sköterskorna delade ut informationsbrev (Bilaga 2) och en samtyckesblankett 
om att delta i studien (Bilaga 3), till föräldrar som deltagit i projektet Språklust, vid 
barnets 18-månaders kontroll. Inklusionskriterierna för att få delta i fokusgrupperna 
var att barnet var cirka 18 månader, varit på 10-månadersbesöket samt talade och 
förstod svenska. Föräldrarna fick ett svarskuvert med förtryckt adress till författarna. 
Informationsbreven delades ut mellan juni-oktober på en mindre ort respektive 
augusti-oktober på en större ort. Varje barnavårdcentral fick åtta brev i sänder. En 
dialog via e-post fördes om hur åtgången såg ut på utdelade brev till föräldrarna. Då 
antalet brev börjat sina skickades ytterligare åtta nya brev ut beroende på antal svar 
som mottagits. Redan på barnavårdcentralen tackade vissa föräldrar nej till att ta 
emot informationsbrevet. Målet var fyra till åtta deltagare i två fokusgrupper 
(Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 2010). Totalt delades 31 informationsbrev ut till 
BHV, varav 24 till föräldrar på mindre ort samt till sju föräldrar på större ort. Av de 
24 utdelade informationsbreven var det två som ville delta, två som svarade nej samt 
20 bortfall. Av de sju utdelade informationsbreven var det en förälder som ville delta, 
två som svarade nej samt fyra bortfall. Totalt tackade tre föräldrar ja till att delta från 
de två utvalda orterna. Antalet föräldrar var dock för få för att få ihop två 
fokusgruppintervjuver. 
 
Ett steg 2 blev nödvändig i rekryteringsprocessen av informanter då svarsfrekvensen 
från föräldrarna från båda barnavårdcentralerna var mycket låg. Då rekryteringen av 
föräldrar inte lyckades till fullo på utvalda orter, kontaktades verksamhetschefen för 
medgivande att kontakta andra barnavårdcentraler. Samtycke gavs och fler föräldrar 
rekryterades på två nya orter via öppna förskolan samt författarnas personliga 
kontakter. Samtliga hade barn i åldern 14-21 månader. Totalt tillfrågades 23 
föräldrar, varav 13 på den mindre orten och 10 på den större orten. På den mindre 
orten avböjde nio och fyra tackade ja. På den större orten avböjde sex föräldrar samt 
fyra tackade ja. De tre föräldrarna från steg 1 erbjöds delta i intervjuerna. Då de inte 
hade möjlighet att delta på annan föreslagen ort tackade samtliga nej. Kvar blev totalt 
åtta föräldrar som ville delta, fördelat på fyra i två fokusgrupper. Deltagande 
informanter fick två biobiljetter av Region Jönköpings Län som tack. 

 
Datainsamling 
Två semistrukturerade fokusgruppintervjuer genomfördes på en mindre ort samt en 
större ort i Region Jönköpings Län. Informanter och författarna träffades i en 
offentlig lokal som författarna hade utsett, i oktober 2017. En intervjuguide (Bilaga 4) 
användes för att få svar på syftet i studien. Ingen pilotstudie gjordes före de skarpa 
intervjuerna. Öppna frågor till intervjuerna användes för att motivera till berättande 
(Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 2010). Följdfrågor ställdes vid behov för att 
uppmuntra till konversation och diskussion samt när oklarheter uppstod (Wibeck, 
2010). Före intervjun startade fick informanterna information både skriftligt och 
muntligt om att deltagandet var frivilligt. Samtliga hade rätt att avbryta sitt 
deltagande när än de ville under studiens gång. Informanterna fick även skriva under 
ett samtycke till deltagande (Bilaga 3) samt fylla i ett formulär med kompletterande 
frågor av bakgrundsvariabler för att beskriva urvalet (Tabell 1).  
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler på deltagande föräldrar (n=4 i vardera fokusgrupp)  

Kön Ålder 
(år) 

Barnets ålder 
(månader) 

Utbildningsnivå Antal syskon till 
barnet 

Kvinna 38 17  Högskoleutbildning 3 

Kvinna 31 15 Högskoleutbildning 1 

Kvinna 30 15  Gymnasienivå 1 

Kvinna 29 18  Högskoleutbildning 1 

Kvinna 30 21 Högskoleutbildning 0 

Kvinna 32 17 Högskoleutbildning 2 

Kvinna 33 17 Högskoleutbildning 1 

Kvinna 36 16 Gymnasienivå 2 

 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna. Vid första intervjun var en moderator 
samt en assisterande moderator som antecknade kärnmeningar under intervjuerna 
för att i slutet göra en sammanfattning av samtalet (Krueger & Casey, 2015). Vid 
andra intervjun byttes rollerna för moderator samt assisterande moderator. För att 
säkra kvaliteten på datainsamlingen spelades intervjuerna in på mobiltelefon med 
ljudinspelningsfunktion. Direkt efter varje fokusgruppsintervju sammanställdes vad 
som tagits upp samt interaktionen mellan informanterna. De två 
fokusgruppsintervjuer pågick i cirka 75 minuter vardera. Allt material har 
transkriberats. Transkriberingen utfördes av båda författarna, jämt fördelat. Delar av 
det transkriberade materialet har lästs av handledare. Enbart författarna har haft 
tillgång till det inspelade materialet. 

 
Dataanalys  

Materialet från datainsamlingen har analyserats utifrån en induktiv, kvalitativ 
innehållsanalys som utgick från Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell. De 
inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Pauser, skratt samt betoning 
noterades. I det transkriberade materialet markerades varje deltagares utsaga med en 
bokstav (D) och siffra (1-8) för att skilja deltagarna från varandra. Förförståelse inom 
ämnet förekom. Förförståelsen bestod av erfarenhet som BHV-sköterska, mött 
projektet Språklust under verksamhetsförlagd utbildning samt förförståelse från 
BHV-besök med egna barn och däribland även språklust information av BHV-
sköterska. Förförståelsen bortsågs då analysen gjordes. För att bilda en helhetsbild 
och förståelse för materialet, läste författarna först igenom hela analysenheten 
enskilt, upprepade gånger. Därefter lästes det åter enskilt igen och meningsenheter 
som svarade på syftet markerades. Där oenighet rådde diskuterades 
meningsenhetens betydelse i förhållande till syftet för att båda författarna skulle 
uppfatta materialet likartat och för att syftet skulle besvaras. Meningsenheterna 
kondenserades för att sedan kodas. All kodning gjordes tillsammans. Koderna 
samlades in och jämfördes med likheter och skillnader och grupperade sedan in i 
underkategorier. Underkategorier med gemensamma nämnare bildade kategorier. 
Exempel på analysprocess ges i Tabell 2. Dataanalysen resulterade i två kategorier 
och fem underkategorier (Tabell 3). 
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Tabell 2. Visar exempel på analysprocessen 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Underkategorier Kategori 

Kanske omedvetet, för 
jag började ju rensa 
bland X böcker och 
tänkte och 
rensa ut bebisböcker 
och lägger i en korg till 
X alltså det kanske var 
en sån här 
undermedveten tanke 
att man skulle försöka 
sortera lite 

Kanske 
medvetet...tänkte 
rensa ut bebisböcker 
och lägga i en korg 
till X… kanske var en 
undermedveten 
tanke att man skulle 
försöka sortera lite 

Bebisböcker 
sorterades 
och lades 
fram 

Föräldrarnas 
inspiration 

Engagemang 

Jag plockade nog fram 
dom mer dom 
barnböckerna typ 
Bäbä vita lamm i 
samma och Ekorren 
satt i granen, så dom 
plockade jag fram då 
för dom vet jag att jag 
hade lagt undan (lång 
paus) 

Jag plockade nog 
fram dom mer dom 
barnböckerna... för 
dom vet jag att jag 
hade lagt undan 

Plocka fram 
böcker 

Hon tyckte ju den var 
väldigt rolig och sen 
har vi några såna där 
pekböcker och så 
det kanske va att man 
kanske tog fram dem 
lite mer faktiskt istället 
för de här långa 
böckerna som X vill 
läsa a just det ja. 

Hon tyckte ju den var 
rolig… pekb cker...s  
det kanske va att man 
kanske tog fram dem 
lite mer istället för de 
här långa böckerna 

Tog fram 
pekböcker 

 

 
Etiska överväganden 
Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, speciellt i kvalitativa undersökningar 
eftersom man d r har s  f  informanter och de ger s  mycket av sig s  lva 
   ellstr m,      .  tiska  verv ganden f r genomf randet av interv uerna och i 
studien har genomf rts utifra n Vetenskapsra  dets (u.å.) forskningsetiska principer 
samt Helsingforsdeklarationen (2013). De fyra forskningsprinciperna är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, u.å.). I enlighet med Belmontrapporten (1979) har studien även 
grundat sig på tre etiska principer: Respekt för individen, göra gott samt 
r ttviseprincipen   bid. .   rfattarna har  ven genomf rt en etisk egengranskning 
enligt   lsoh gskolans anvisningar (Jönköping University, 2016). Enligt Lag (SFS 
2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor behöver inte en etisk 
granskning av studien göras då det är ett utvecklingsarbete, Språklust - Utvärdering 
Barnhälsovården, (Bilaga 5) på högskoleutbildning på avancerad nivå.  
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Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick skriftlig 
information (Bilaga 2), via e-mail eller papperskopia, gällande studiens syfte att 
deltagandet var frivilligt samt att de s  lva kunde avbryta sitt deltagande i interv un 
n r som helst utan att ange orsak. Samma information delgavs muntligen till 
informanterna av moderatorn innan intervjuns start. I respekt för individen 
inhämtades även skriftligt samtycke för att delta (Bilaga 3), för att garantera att alla 
uppfattat samma information. Materialet har behandlats konfidentiellt enligt göra 
gott principen för att ingen av deltagarna ska komma till skada. Det är svårt att 
garantera fullständig anonymitet men konfidentialitet kan ändå uppnås (Wibeck, 
2010). Informanterna emellan kom tillsammans med moderatorn muntligen överens 
om att det som sägs under intervjun stannar inom gruppen. Konfidentiellt material 
förvarades på säker plats och förstördes efter att studien var färdig. Nyttjandekravet 
uppfylldes då moderatorn garanterade att uppgifter som rör deltagarnas identitet 
eller uttalande i gruppen aldrig kommer släppas ut (Wibeck, 2010). I resultatet 
redovisas inga personuppgifter som kan identifiera informanterna. Rättviseprincipen 
tillämpades genom att alla informanter fick samma informationsbrev samt att de inte 
lämnade svar direkt till sin BHV- sköterska om deltagande eller ej. På så vis inte 
hamnat i någon beroendeställning.  
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Resultat 

 

Huvudfynden efter bearbetning av materialet resulterar i två kategorier samt fem 
underkategorier (Tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Kunskap  
 

- Föräldrarnas förförståelse 
- Familjens läsvanor 

Engagemang - Barnets delaktighet 
- Föräldrarnas inspiration 
- Föräldrarnas behov av individanpassad information 

 
De två kategorierna presenteras med huvudrubriker och under varje huvudrubrik 
beskrivs innehållet i tillhörande underkategorier. 
 
 

Kunskap 
Kunskaper beskriver föräldrarnas förförståelse om läsning och familjens läsvanor för 
barnet.   
 
Föräldrarnas förförståelse 
Förförståelse finns hos föräldrar om hur läsning påverkar barnet. En ny värld öppnas 
som stimulerar fantasi, ordförråd och förmågan att lyssna enligt föräldrarna. 
Läsningen gör att språket hörs så att barnen lär sig ord samt själva får tänka efter 
ordets betydelse. 

 
” …                  y      å          j      å      
ordförrådet ökar ju så ofantligt mycket om man läst 

             .” (D8) 
 
Föräldrarna märker att ord och olika läten helt plötsligt snappats upp av barnet. Att 
läsa med inlevelse, överdrift, ramsor, rytmik, pekning, göra ljud, kommentera, 
upprepa och att leka med språket är egenskaper som föräldrarna anser har betydelse 
för språket. Förförståelsen kommer från äldre syskons förskolor, skolor samt 
mödravården.  
 

“...          å                     å   å             
förskola, jag vet, jag har nånstans att man när man 
väntade första barnet fick lära sig att det var viktigt 

att köra ramsor me           ...” (D5)  

 
Familjens läsvanor 
Egen erfarenhet av läsning samt blivit läst för under uppväxten har lett till att 
föräldrarna själva har en positiv attityd till läsning.  
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“...                j     y              j      
pappa med liksom å man är uppvuxen jättemycket 
med böcker därför tar man med sig det. Å att det är 

en naturlig del liksom i att man lär sig med 
      ...” (D2) 

 
Läsning och/eller sång utövas i vardagen morgon och kväll. Att läsa erfar föräldrarna 
är mysigt och ett sätt att varva ner. Vid missnöje tar man till läsning för att rikta om 
barnets fokus från frustrationsområdet. Det finns föräldrar som sällan eller aldrig 
läser för sina små barn. Ett bekymmer i vardagen är att få tiden att räcka till. Det är 
främst för de äldre syskonen som b cker l ses, d rav v l s “bebisb ckerna” bort 
framför längre böcker till de äldre syskonen. De mindre barnen är vanligtvis bara 
med runt omkring eller sitter korta stunder och lyssnar.  
 

 “... alltsa                                      j   
knappt alltsa              j   j   , hon kan ju ocksa   
       j                   j                      j  
         j                        j     y         

     …” (D7) 
 

 
Engagemang 
Engagemang tar upp barnets delaktighet, hur besök/språkinformation ger inspiration 
i varierande grad samt föräldrarnas behov av individanpassad information.  
 
Barnets delaktighet 
De föräldrar som minns informationen om hur man läser en bok, fick boken uppläst 
inför barnet av BHV- sköterskan. Läsningen förstärktes av BHV- sköterskan genom 
pekning, överdrift, rörelser, ändring i tonläge och ljudeffekter. Något som föräldrarna 
sedan själva tillämpade i hemmet vid bokläsning. Barnet engagerades genom att 
BHV- sköterskan satt på barnets nivå, lät barnet själv bläddra i boken och fick själv 
peka. 

  

“J          j                                å     
var lite överdriven liksom å att man skulle få 

          å                     ... “  
(D6) 

  
Boken ger möjlighet till diskussion kring detaljer och illustrationerna samt att 
textinnehållet är igenkännande för barnen, enligt föräldrarna. Boken är mysig och 
bjuder in till sång, rörelser samt går att läsa med inlevelse. Informationen från BHV- 
sköterskan gjorde ingen skillnad eftersom intresset för läsning och böcker inte finns 
hos deras barn. Barnen upplevs inte ha tålamod, mognad och intresse. Föräldrarna 
har erfarenhet av att barnen ville tugga på böckerna istället för att läsa, vilket 
förstörde boken. Vid försök att läsa ville barnet enbart bläddra i boken. 
 

   “Ja vi f rs kte l sa… men allts  hon var inte s  
sugen på liksom att sitta stilla men vi försökte...hon 
fick hålla på lite mer med boken liksom så å ja bara 
ne  nu ska vi, sluta bl ddra och tugga p  den…”      
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Bokläsning är något som växt fram i och med barnets mognad och utveckling. 

  
Föräldrarnas inspiration 
Förändringar som skedde efter BHV- sköterskans information var att besöket 
inspirerade till att vilja börja läsa för sitt barn. Gamla barndomsböcker togs hem från 
föräldrahemmet. Kunskapen om att börja läsa finns men i samband med besöket kom 
även motivationen för att börja läsa för barnet. Inspiration till att läsa böcker på 
barnets nivå uppkom. Medvetenhet om att även sång och rörelse fungerar för barns 
språkutveckling uppdagades. 

  
“... jag fick mer information om det här med att 

sjunga för det tog jag till mig för att jag själv 
 j      …                 å                              
                                                 ...” 

(D2) 
  
BHV- sköterskans läsning anammas av förälder så att boken läses med samma 
inlevelse för barnet även i hemmet. Biblioteksbesök gjordes i direkt anslutning till 
BHV- besöket. Dock var inte bibliotekets personal medveten om projektet Språklust 
vilket resulterade i att inga lån gjordes utan att en av de rekommenderade böckerna 
från BHV- besöket köptes. Vid fokusgruppsintervjun framkom att föräldrarna först 
vid intervjutillfället reflekterade över att de gjort förändringar. Förändringar som de 
inte tidigare kopplat samman med BHV- informationen. Böcker som var mer 
lämpade för det yngsta barn sorterades ut från de äldre barnens bokhyllor. Det enligt 
föräldrarna för att det yngsta barnet lättare ska få åtkomst till böckerna, som är 
anpassade för dess ålder. Föräldrarna blev även medvetna om att det yngsta barnet 
har ett intresse för en annan typ av böcker än vad de äldre syskonen har. 
 

    “J                                 
barnböckerna typ Bäbä vita lamm i samma och 

Ekorren satt i granen, så dom plockade jag fram då 
för dom vet jag att jag hade lagt      .” (D3) 

 
 
Föräldrarnas behov av individanpassad information 
En del föräldrar fick frågor om läsvanor. BHV- sköterskan ger information om att det 
är viktigt att läsa men inte varför samt att det är dags att börja introducera böcker. 
Uppmuntran till läsning och sång delges. En del föräldrar har inte fått någon 
information om varför det är viktigt att läsa eller hur de kan läsa för sitt barn. Att ha 
barn tidigare anses av föräldrarna leda till mindre information från BHV- sköterskan. 

  
“... J             BVC-sköterskan la så mycket vikt 
vid att ge så mycket information utan att det var 
mer att ja ni kan ju det här ni läser för era äldre 

     …” (D1) 
  
Vissa uppger att de kände sig säkrare på första barnet jämfört med syskon i och med 
de som förstföderskor fick ett större informationsflöde. Föräldrar anser att samma 
information ska ges oavsett hur många barn de har sedan innan då föräldrarna lätt 
glömmer. Även riktlinjer ändras och tiden för att själv söka information blir 
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begränsad med fler barn. Syskon som var med under besöket leder till att det blir 
svårare att fokusera för föräldrarna. BHV- besök upplevs av vissa föräldrar som 
stressigt och att tiden för genomgång av allt material inte finns. Enligt föräldrarnas 
upplevelser ligger fokus på att mäta och väga barnet. Föräldrarna har önskemål om 
att inleda besöket med bokinformationen samt ett förtydligande från BHV- 
sköterskan vad besöket ska innehålla. Information från BHV- sköterskan om att en 
bok kan pratläsas, att barn lär sig på olika sätt samt genomgång av passande böcker 
är något som föräldrarna även nämner. Till de som inte fått den här informationen 
efterfrågar tips på lämpliga böcker för barnets ålder. Föräldrar vill även ha möjlighet 
att själv bläddra i de böckerna som rekommenderas av BHV- sköterskan. 
 

    “...              å                   j            å 
här dom ser ut med text och bilder å för sen när man 
går genom bokaffär eller så kan man välja liksom, 
man behöver inte välja just Babba eller knacka på. 
Men få se vilken typ av böcker liksom, vad är det 

  x               …” (D4) 
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Diskussion 

 
Metoddiskussion  
Utifrån syftet valdes en kvalitativ design med två fokusgrupper. Enligt 
Utvecklingsteamet i Region Jönköpings Län efterfrågades en utvärdering av projektet 
Språklust på en mindre och större ort. Intervjuer genomfördes med föräldrar från en 
mindre ort och en större ort för att få fram skillnader och likheter av erfarenheter. 
För att inte kunna identifiera de två orterna, valdes det att inte definiera vad en 
mindre och större ort innebär. Orterna skiljer sig i storlek. Individuella intervjuer 
kunde ha genomförts istället för fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper lämpar sig av 
hur deltagarens individuella personliga berättelse flätas samman eller ställs i kontrast 
till andra deltagares berättelse, vilket inte sker vid individuella intervjuer. I 
fokusgrupper lämnas stor frihet för deltagarna själva att lyfta fram aspekter av ämnen 
som de finner viktiga (Krueger & Casey, 2015; Wibeck, 2010) och fler idéer inom 
ämnet uppkommer jämfört med individuella intervjuer (Wibeck, 2010). 
Fokusgrupper används för att utvärdera olika projekt inom landsting (Ibid.). En 
induktiv ansats valdes då syftet var att förutsättningslöst analysera intervjun av 
föräldrars erfarenheter. Deduktiv ansats valdes bort då den utgår från en redan 
bestämd teori eller modell (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens 
vetenskapliga kvalité har tydliggjorts genom begreppen trovärdighet, 
bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). För att öka 
trovärdigheten har författarna redovisat förförståelsen inom ämnet (Ibid.). 
Förförståelse bör utnyttjas under forskningsprocessen, genom att se möjligheten med 
att kunna upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse för ämnet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Bekräftelsebarhet stärks genom att urvalet av 
informanter och datainsamlingen är noggrant beskrivet (Mårtensson & Fridlund, 
2017).  
 
Urvalsprocessen pågick olika lång tid på grund av de olika orternas semestertider. 
Den ort där informationsbreven delades ut efter semestern, därmed kortare 
urvalsprocess, kan ha påverkat det lilla antal informanter som ville delta i studien. 
Trots påminnelser via e-mail samt fysiskt besök på en av barnavårdcentralerna ökade 
inte svarsfrekvensen. På annan barnavårdcentral delades informationsbreven ut 
kontinuerligt under hela sommaren, trots det var det låg svarsfrekvens även här. 
Svarskuvertet skulle skickas direkt till författarna. BHV-sköterskan skulle inte 
registrera vilka som fått kuvert. Anledningen var att ingen förälder skulle hamna i en 
känsla av beroendeställning till sin BHV-sköterska. När svar uteblev kunde inte 
föräldrar som fått erbjudande om att delta kontaktas då telefonnummer till dem 
saknades. Med tanke på den låga svarsfrekvensen kan det här ses som en svaghet i 
arbetet att författarna inte kunde ringa upp föräldrarna. Finns även ett mörkertal på 
antal föräldrar som avböjde informationsbrevet redan på BHV, vilket ger en 
missvisande bild av hur många som tillfrågats. I informationsbrevet till föräldrarna 
stod det: som tack för deltagandet får de två biobiljetter var. Föräldrarna 
informerades om att biljetterna var från Region Jönköpings Län. Förslag på 
ersättning kan vara en känslig fråga. Finns någon form av ersättningen kan det vara 
bra att nämna det efter att personen tackat ja. Kvalitén kan hotas om deltagarna 
ställer upp för ersättningens skull (Wibeck, 2010).  
 
På grund av tidsbrist blev författarna tvungna att försöka få tag på möjliga 
informanter på egen hand. För att få ett större antal informanter utökades 



 

17 
 

åldersspannet på barnens ålder till 14-21 månader. Kontaktpersoner kan användas 
som mellanhand för att finna representativa informanter (Wibeck, 2010). I studiens 
fall användes Öppna Förskolan som en mellanhand. Relationen mellan författare och 
informanter kommer inte diskuteras närmare då de lovats konfidentialitet. 
Fokusgrupper med fyra-sex personer är att föredra. Delvis på grund av att personerna 
känner sig bekvämare. Nackdelen är att en mindre grupp människor leder till färre 
erfarenheter (Krueger & Casey, 2015). Fokusgruppintervjuerna utgick ifrån 
semistrukturerade öppna frågor. Intervjuguiden som författarna utformade utgick 
efter Krueger och Casey (2015) för att få ett bra flöde och struktur. Öppna frågor 
medför att få ord eller fraser är otillräckliga som svar. De kräver istället en tydligare 
förklaring, beskrivning eller illustrationer (Ibid.). Antalet fokusgruppintervjuer bör 
genomföras tills ingen ny information framkommer (Wibeck, 2010). Efter 
fokusgruppintervjuerna hade analyserats bedömdes materialet vara tillräckligt för att 
besvara studiens syfte. En tydlig redovisning av metoden ökar sannolikheten att 
kunna överföra resultatet till andra liknande kontexter. Det är personen som önskar 
använda resultatet som avgör om aktuell studie är överförbart till ett annat 
sammanhang (Wibeck, 2010).  
 
Val av moderator gjordes utifrån den ort författarna hade minst koppling till. Det för 
att minska risken för påverkan av resultat. Nackdelen med att byta moderator kan 
varit att trots intervjuguiden ställdes följdfrågor på olika sätt. En svaghet med 
intervjuguiden är att ingen provintervju gjordes. Att testa frågorna före en intervju är 
viktigt för att se om de skulle kunnat bli mer tydliga. Genom att testa frågorna kan 
återkoppling ges på hur frågorna skulle blivit mer tydliga (Krueger & Casey, 2015). 
Däremot diskuterades frågorna före intervjuerna för att säkerställa att syftet för 
studien besvarades med frågorna. Trovärdigheten i studien stärks då intervjun 
spelades in på mobiltelefon vilket som metod stöds av Krueger och Casey (2015) samt 
Wibeck (2010). Båda författarna läste igenom materialet var för sig samt genomförde 
analysen tillsammans, genom triangulering ökas studiens trovärdighet. Genom att 
författarna har reflekterat över varje steg i analysprocessen och diskuterat olika 
tolkningsmöjligheter har koder och kategorier blivit mer bearbetade (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har använt sig av utomstående personer för 
att studera olika abstraktionsnivåer mellan kategori och underkategorierna. Genom 
att se på problemet ur olika synvinklar kan trovärdigheten stärkas (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Trovärdigheten och bekräftelsebarheten i studien stärks genom en 
noggrann beskrivning av analysprocessen (Krueger & Casey, 2015; Lundman & 
Graneheim, 2003; Wibeck, 2010). De etiska ställningstagandena som gjordes innan 
studien har efterföljts som planerat.  

 
Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barn efter 
besök/språkinformation inom barnhälsovården. Resultatdiskussionen lyfter delar ur 
föräldrarnas förförståelse, familjens läsvanor, föräldrarnas inspiration, behov av 
individanpassad information samt barnets delaktighet. Fynden återkopplas till 
hälsofrämjande arbete, samverkan i team och familjecentrerad omvårdnad. 
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Hälsofrämjande arbete  
Föräldrarna har förförståelse om varför de läser för sina barn men det leder inte till 
att de mindre barnen får mer boktid. Äldre syskon kan lättare göra sig förstådda då 
de kan uttrycka sin vilja verbalt. 10- månaders barnet är belåten med att bara få vara 
med i omgivningen vid en lässtund till syskonet. Fast läsningen inte riktas direkt till 
det lilla barnet får den med sig den positiva atmosfären kring läsning och böcker. Det 
är viktigt för BHV- sköterskan att vara medveten om att äldre syskon är de som oftast 
får välja bok. Genom den kunskapen kan BHV- sköterskan undersöka varje familjs 
specifika läsmiljö i hemmet. Därefter kan de hälsofrämjande råden anpassas. BHV- 
sköterskan kan stärka det positiva som till exempel att det finns böcker i barnets 
omgivning. Nya hälsofrämjande råd kring bokläsning kan ges så som att 10-månaders 
barnet har behov av att blir läst för, dock med åldersanpassad bok som fångar barnets 
intresse.   
 

Barn kan genom ljud, gester och ord visa den vuxne vad som intresserar barnet i 
boken. Barn lär sig språket genom böcker för att en bok kräver att den som lyssnar är 
aktiv och engagerad i interaktionen med ordens mening (Cox Eriksson, 2014; 
Dickinson et al., 2012). Genom att kunna skapa en positiv attityd hos barnen till 
läsning kan denna attityd föras vidare och gynna nästkommande generation 
(Duursma, Augustyn & Zuckerman, 2008; Lundberg, 2010). Samband mellan barns 
attityd till läsning och läsförståelse har visat sig ha betydelse. Barn som är positiva till 
läsning har en bättre läsförståelse enligt nationella studier (Skolverket, 2017). 
Föräldrarna ska inte tvinga sitt barn till bokläsning. Föräldrar som försöker styra 
barnet till objekt de inte är intresserade av gör att barnet lär sig färre ord (Dickinson 
et al., 2012). BHV- sköterskorna samarbetar med föräldrarna för att få dem att stötta 
sitt barn (Baggens, 2002). De känner sig stärkta när BHV- sköterskan tar fram det 
positiva och berömmer deras sätt att vara som föräldrar (Fägerskiöld & Ek, 2003; 
Rautio, 2013). Barnets ålder samt en frekvent bokläsning har betydelse för en positiv 
språkutvecklingen (Dickinsson et al., 2012, High et al., 2000). I hushåll där föräldrar 
börjat läsa för åtta månaders barn växte talet fram snabbare (Dickinsson et al., 2012).  
 

Att som barn våga lita på någon vuxen, ha klara regler och gränser är faktorer i 
barnets omgivning som påverkar dess hälsa (Hallberg, 2006). BHV- sköterskan ska 
uppmärksamma barnets specifika behov. I det hälsofrämjande arbetet ingår det att 
vägleda föräldrar så att de lär sig tolka och förstå sitt barn. Därmed kan omvårdnaden 
anpassas specifikt för barnet. Familjen kan behöva motiveras till en hälsosam livsstil 
som bidrar till en god hälsa och uppväxt för barnet (Isaksson, Holmqvist, Lilja & 
Pettersson, 2016). Många föräldrar klarar av föräldrarollen utan att behöva extra 
hjälp. Andra känner osäkerhet och behöver hjälp, stöd, kunskap och ett utökat 
nätverk för att stärkas i föräldrarollen. Föräldrastöd handlar om att organisera 
föräldrarnas arbete för att främja barnets välmående (Hallberg, 2006).  
 
 
Samverkan i team  
Föräldrarna inspireras till att läsa då BHV- sköterskan ger konkreta exempel på 
anpassad läsning för barnet. Ett alternativ för BHV- sköterskan är att samverka med 
biblioteket och tillsammans hålla i föräldraträffar om språkets utveckling. Där 
bibliotekets möjligheter för barnfamiljer och språket synliggörs ytterligare. 
Föräldrarna får möjlighet att enbart fokusera på språkutveckling och bokläsning. För 
att nå ut till så många föräldrar som möjligt kan språkinformationen ingå i BHV- 
besöket. Det för att fånga upp föräldrar som av någon anledning inte varit på 
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föräldragruppinformationen. Föräldragruppen och BHV- besökets information kan 
ses som kompletterande till varandra men där föräldragruppens information är på en 
djupare nivå.  

 
Dickinson et al. (2012) belyser att introduktion av bokinformation från BHV leder till 
att föräldrarna läser mer med sina barn. Rådgivning till föräldrar om läsningens 
betydelse och lämpliga böcker för barnets ålder leder till en bättre språkutveckling 
hos barnet (High et al., 2000). Genom att nämna bibliotekets resurser under BHV-
besöket görs även fler biblioteksbesök (Dickinson et al., 2012). Föräldragruppen ger 
föräldrarna möjlighet att byta erfarenheter, diskuterar osäkerheter, ta emot 
bekräftelse, skapa kontakter (Fabian, 2008) samt stärker dem i deras föräldraroll 
(Sundelin et al., 2000). Sjukdom hos mamma eller barn har setts påverka 
deltagandet i föräldrautbildning negativt. De föräldrar som väljer att inte delta i 
föräldragrupper gör det bland annat för att de deltagit tidigare i föräldragruppen, på 
grund av ointresse eller inte fått någon inbjudan (Fabian, 2008). Annat modersmål 
än svenska, lågutbildad och arbetslös är faktorer som setts förknippat med att inte 
delta i föräldrautbildning i grupp (Fabian, 2008; Petersson, Petersson & Håkansson, 
2004).  
 
Samverkan bör ske i så nära kontakt med barnet som det går tillsammans med dess 
förälder, för att kontinuitet och målformulering ska upprättas (Socialstyrelsen, 2013). 
M  ligheterna  r stora n r man samverkar genom att det skapas ”ringar p  vattnet”. 
Tillgång till flera olika professioner leder till att många ögon ser och att kunskap från 
olika håll tas tillvara på (Isaksson et al., 2016). Viktigt är att de andra i teamet som 
samverkar förstår varandras expertområden men också att de förstår deras roll i 
teamet. Hälso- och sjukvårdspersonal som samverkar upplever svårigheter med att 
inte ha full insyn i kollegornas professioner. Det på grund av att de då inte fullt ut kan 
täcka upp för varandra och svara på föräldrarnas frågor, om inte samtliga 
professioner är med i träffen med föräldern och barnet (Kvarnström, 2007).   
 
 
Familjecentrerad omvårdnad  
För att kunna genomföra en förändring i läsvanor behöver aktuell information nå ut 
till berörda parter. Ur föräldrarnas synvinkel är det primära syftet med BHV-besöket 
att mäta barnets längd och vikt. Att få information om barnets språkutveckling är 
inget de är förberedda på när de kommer till BHV-besöket. Därav skulle BHV- 
sköterskan redan vid första hembesöket kunna förbereda föräldrarna på att vissa 
ämnen kommer att belysas extra vid vissa av BHV-besöken. BHV-sköterskan kan 
jobba familjecentrerat genom att då föräldern minns informationen kan kunskapen 
tillämpas till barnets fördel och gynna dess språkutveckling. Information som inte 
når föräldrarna kan bero på att föräldern inte är mottaglig eller att tillräcklig 
information inte givits från BHV. Föräldrarna beskriver ett ointresse samt lite 
tålamod från barnets sida att sitta ner och läsa, vilket gjort att de inte fortsatt läsa. 
Kunskap om hur man läser för 10-månaders barn behöver förtydligas för föräldrarna 
då det finns brister.  
 
Föräldrar anser att huvudsyftet med BHV-besöket är att mäta barnets längd och vikt 
(Fägerskiöld et al., 2003). Genom information till föräldrarna kan kunskapen om 
barnets kommunikativa förmågor synliggöras. Det i sin tur kan leda till att 
föräldrarnas motivation ökar till att stötta barnet i dess språkutveckling 
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(Rikshandboken, 2015). Ett bra möte mellan förälder och BHV- sköterskan innebär 
att BHV- sköterskan lyssnar in var föräldern befinner sig i frågan (Coyne et al., 2011; 
Jansson, Petersson & Uden, 2001). Genom att lyssna kan individuella behov 
identifieras samt familjens resurser uppmärksammas (Jansson et al., 2001; Sundelin 
et al., 2000). BHV- sköterskan behöver förstå föräldrarnas inställning till ämnet och 
att alla inte vill göra förändringar. Försöker BHV- sköterskan att övertyga föräldern 
att acceptera en åsikt eller har för höga krav tappas lätt motivationen från förälderns 
sida. Ett bra samtal mellan BHV- sköterskan och föräldrarna är viktigt för att skapa 
ett förtroende och för att på så vis kunna främja familjens hälsa. Nya lösningar i 
förhållande till problemet kan skapas under samtalet. Konversationen mellan BHV- 
sköterskan och föräldrarna leder på så vis till att familjeproblemet löses tillsammans. 
Genom motiverande samtal kan föräldrarna få stöd i att förändra sina tankar om de 
fastnat i ett specifikt spår. BHV- sköterskan kan erbjuda föräldrarna råd för att kunna 
genomföra förändringen (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014).  
 
Familjecentrerad omvårdnad är ett sätt för sjuksköterskan att jobba med hela 
familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008) och används för att förbättra 
utvecklingen av barnet (Coyne et al., 2011). BHV-sköterskan behöver lära känna 
familjen och se föräldrarnas individuella behov (Shields & Tanner, 2004). För att 
underlätta för föräldrarna att känna kontroll över situationen är det viktigt att de får 
avgöra vad som är bäst för barnet (MacKean, Thurston & Scott, 2005). Inom 
familjecentrerad omvårdnad är det viktigt att familjen och BHV-sköterskan har ett 
gemensamt mål. Båda parter behöver inse att de har ett gemensamt ansvar gentemot 
varandra för att nå ett framgångsrikt resultat. Delat ansvar innebär att information 
delges och att föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga i beslut och omvårdnad 
tillsammans med sjuksköterskan (Holm, Patterson & Gurney, 2003). Målet med 
familjecentrerad omvårdnad är att föräldrarna ska bli experter och ta ansvaret för 
barnet och BHV-sköterskan ska ha rollen som rådgivare (MacKean et al., 2005).  
 

 
 

Slutsatser 
Resultatet i studien visar att föräldrarna har tidigare kunskap om varför och hur man 
ska läsa för äldre barn. Variation av läsvanor förekommer i familjerna. Föräldrars 
positiva barndomsminnen av bokläsning är något som följer med upp i vuxen ålder 
och påverkar attityden till att läsa för sitt barn. Tidsbrist och syskon som får välja bok 
anses som orsaker till att de minsta barnen inte får riktad läsning. En konkret 
genomgång av bokläsning av BHV-sköterskan ger föräldrarna tips på hur man läser 
mer riktat. Bristande kunskap om hur man läser för sitt 10-månaders barn 
förekommer hos föräldrarna. Föräldrar anser att barnet vid 10-månaders ålder inte 
haft intresse för att bli läst för utan något som kommit i samband med barnets 
mognad. Information om språkutveckling inspirerar föräldrar att börja läsa. 
Variation i språkinformationen från BHV-sköterskan finns. De föräldrar som har 
samma läsrutiner som före 10- månaders besöket är de som anser att de inte fått 
någon information om ämnet. Föräldrarna är fokuserade på längd och vikt när det 
kommer till BHV-sköterskan. Upplägget av BHV-besöket har betydelse för hur 
informationen mottages. 
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Kliniska implikationer 
Resultatet kan hjälpa BHV-sköterskor att ge mer riktad information till föräldrar om 
hur man läser för ett 10- månaders barn, då kunskapen delvis är bristande. I 
omvårdnadsarbetet bör BHV-sköterskan vara uppmärksam på att syskon väljer bok 
och därmed belysa vikten av rätt bok till rätt ålder. Något som biblioteket kan hjälpa 
till med för att alla barn ska få möjlighet till en litterär miljö. Uteblir tillgången till 
böcker och stödjande hemmiljö påverkas barnets språkutveckling och ordförråd 
negativt. Något som får konsekvenser för läsförståelsen och språket högre upp i 
barnets ålder, vilket kan leda till sämre skolresultat för barnet och på så vis påverkar 
möjligheten till vidareutbildning. Förslag på vidare forskning är att studera hur BHV-
sköterskorna upplever att ge information enligt Språklustprojektet. Vidare kan även 
förstagångsföräldrar jämföras med flerbarnsföräldrar för att undersöka om och hur 
informationen tas emot.  
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Bilaga 1- Information till verksamhets- och vårdenhetschefer 

 

 

Till berörda verksamhets- och vårdenhetschefer inom Barnhälsovården i 

Region Jönköpings län  
  

Hej!  

 
Vi heter Evelina Krantz Ahlstrand och Sara Svahn och studerar till distriktssköterskor på Hälsohögskolan, 

Jönköpings University. Vi ska skriva en magisteruppsats under hösten 2017 där vi ska utvärdera hur 

utvecklingsarbetet ”Språklust” har uppfattats och mottagits av föräldrar som varit på 10-månadersbesöket med 

sitt barn. “Språklust”, som barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam och Regionbibliotek Region Jönköpings 

län står bakom, har pågått sedan oktober 2016. Enligt projektplanen för “Språklust” ska en utvärdering efter 1 år 

genomföras för att se hur väl projektet fallit ut. Syftet är att beskriva familjens erfarenheter gällande läsvanor 

med sitt barn efter riktad språkinformation av sjuksköterskan.  För att få mer kunskap inom området ska vi göra 

intervjuer med föräldrar i två grupper i form utav två fokusgrupper. Intervjuerna ska göras i en större stad och i 

en mindre ort, för att se om det också finns skillnader i hur läsvanor beroende på var familjerna bor någonstans.  

   

Vi vill intervjua ca 12-16 föräldrar uppdelade i två grupper som vardera representerar en större stad och en 

mindre ort. Vi vill ha hjälp av BHV- sköterskor att distribuera informationsbrev till föräldrar som deltagit i 

"Språklust". Vi föreslår att BHV- sköterskan delar ut informationsbreven till föräldrar som kommer med sitt barn 

på 18 månaders kontrollen. Föräldrarna besvarar förfrågan om att delta i studien eller inte och skickar tillbaka 

svarskuvertet med vår adress på. Föräldern behöver alltså ej meddela sin BHV- sköterska om deltagande eller ej 

och hamnar på så vis inte i någon beroendeställning.     

   

Intervjuerna kommer att ta cirka 60- 90 minuter vardera i anspråk. Ett inklusionskriterium är att alla pratar 

svenska. Vi önskar att breven ska delas ut under juni-juli så att föräldrarna kan kontaktas för vidare information i 

mitten av augusti. Vårt förslag är att BHV-sköterskorna får färdiga kuvert att dela ut till föräldrar vid 18 

månaders besöket. Om det visar sig att antalet deltagare i grupperna är för få (minst 12 personer totalt) kommer 

vi att behöva er hjälp att ta kontakt med ytterligare föräldrar för att få fler deltagare.  

Deltagarna garanteras konfidentialitet och har alltid möjligheten att avbryta påbörjad intervju utan att behöva 

ange orsak. Deltagande är frivilligt och kan även dras tillbaka i efterhand. Det är önskvärt att intervjuerna spelas 

in på band. Dessa band kommer att förvaras och behandlas så att information endast kan nås av intervjuaren. 

Efter att inspelningarna fyllt sin funktion kommer dessa inspelningar att förstöras. Deltagande föräldrar kommer 

att få möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. Följande intervjufrågor kommer vi utgå ifrån:  

   

-På vilket sätt har informationen om att läsa med sitt barn vid 10 månaders besöket på bvc påverkat era 

läsvanor?  

-Hur har bhv-sköterskornas språkinformation vid 10 månaders besöket påverkat era biblioteksvanor?  

   

Finns det intresse av att delta är vi angelägna att komma igång så snart som möjligt i augusti/september med 

intervjuerna. Vi önskar även få hjälp med en lokal där intervjuerna kan genomföras. Ansvarig för ”Språklust” är 

vårdenhetschef Martina Larsson (tel. 070-2299239). Vid frågor kontakta gärna oss på telefon eller mail enligt 

nedan.  

   

 

Med Vänliga Hälsningar  

Evelina Krantz Ahlstrand 070-382 31 30, evelina_krantz@hotmail.com  

Sara Svahn 070-460 29 82, sara.swahn@gmail.com  

Handledare: Ylva Ståhl, ylva.stahl@ju.se  
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Bilaga 2- Information till föräldrar 
 

 

 

Information angående deltagande i gruppintervju 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Evelina Krantz Ahlstrand och Sara Svahn och studerar till distriktssköterskor på Hälsohögskolan, 

Jönköpings University. Vi ska skriva en magisteruppsats under hösten 2017 där vi ska utvärdera hur 

utvecklingsarbetet ”Språklust” har uppfattats och mottagits av föräldrar som varit på 10-månadersbesöket på bvc 

med sitt barn. “Språklust” som, barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam och Regionbibliotek Region 

Jönköpings län står bakom, har pågått sedan oktober 2016. En utvärdering av ”Språklust” ska genomföras efter 

ett år. Vi vill undersöka om familjens läsvanor med sitt barn, efter riktad språkinformation av sjuksköterskan 

inom barnhälsovården, har förändrats.  

 

Vi vill intervjua ca 12-16 föräldrar uppdelade i två grupper som vardera representerar en större stad och en 

mindre ort. Intervjuerna kommer att vara på cirka 60-90 minuter och kommer att ske i en lokal på en plats som 

ditt BVC tillhandahåller. Intervjuerna kommer att spelas in, det inspelade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att värna så att inte obehöriga få ta del av känsliga uppgifter och/eller 

personuppgifter som leder till att det är möjligt att identifiera vem som har medverkat. Materialet från 

intervjuerna kommer att förvaras så att det endast är åtkomligt för undertecknad, genom inloggningskoder samt 

på separat datafil. Vid behov kan det avidentifierade materialet diskuteras av undertecknad och vår handledare. 

Allt material berörande deltagare kommer att förstöras så fort som uppsatsen har godkänts och arkiverats. Din 

medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att du behöver motivera varför. 

 

Väljer du att deltaga kommer vi i god tid informera om plats och tid för intervjun så att du har möjlighet att 

ordna barnvakt. Önskvärt är att svar skickas senast 3 dagar efter 18-månaders BVC- besöket. Oavsett om du 

tackar “JA” eller “NEJ” till att delta i studien är vi tacksamma om du skickar svarskuvertet till någon av oss 

ansvariga eller lägga det i BHV:s interna brevlåda. Det är för att vi behöver ha kontroll över hur många deltagare 

vi får till våra två grupper. Som TACK för att du ställer upp att delta i studien får du en biobiljett. 

 

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Krantz Ahlstrand 070-382 31 30, evelina_krantz@hotmail.com  

Sara Svahn 070-460 29 82, sara.swahn@gmail.com 

Handledare: Ylva Ståhl, ylva.stahl@ju.se 
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Bilaga 3- Samtyckesblankett 

 

Samtycke 

Jag vill delta i studien (kryssa i ditt svar):     JA O        NEJ O  

   

Om du tackar JA till att delta i studien var vänlig fyll i nedanstående information:   

Om du tackar NEJ till att delta i studien behöver du ej fylla i nedanstående information men glöm inte 

skicka tillbaka denna svarsblankett till oss.  

   

Skriftligt samtycke  

Skriftligt informerat samtycke att vara med i grupp tillsammans med andra föräldrar och utvärdera 

”Språklust” om familjens läsvanor med sitt barn efter riktad språkinformation av sjuksköterskan inom 

barnhälsovården vid 10-månaders besöket. Jag har informerats om studiens syfte, om hur information 

samlas in, bearbetas och hanteras. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, 

om jag så önskar, kan avbryta min medverkan i studien utan närmare motivering.  

   

   

Ort/Datum:__________________________________________________________  

   

   

Namn:________________________________________________________________  

   

   

Telefonnummer:________________________________________________________  

   

   

Mailadress:____________________________________________________________  

   

   

Namnunderskrift:_______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4- Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 
  

 

Öppningsfråga 
Berätta ert namn. 

  

 

Introduktionsfråga 
-Vad tänker ni på när ni hör “Språklust”? 

  

 

Transisionsfråga  
-Om ni tänker tillbaka på besöket vad tänker ni på då? 

  

 

Nyckelfråga 
-Vad minns ni av informationen som gavs vid besöket? 

  

-Hur var era läsvanor med barnet innan besöket?  

  

-På vilket sätt har era läsvanor för ert barn påverkats efter besöket på bvc?  

  

-Hur har besöket påverkat era biblioteksvanor?  

  

 

Slutfråga  
-Vad tycker ni om materialet ni får tilldelat vid besöket? 

 

-Någon som vill tillägga något? 

   

 

Lathund på följdfrågor: 
Kan du utveckla...? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Hur tänker du? 

 



 

 
 

Bilaga 5- Utvecklingsarbetet Språklust- utvärdering Barnhälsovården 

 

 

 

 


