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Det här arbetet syftar till att fördjupa min kunskap så att jag kan avgöra hur jag skall lägga upp min undervis-
ning i svenska. Jag vill undervisa så att eleverna möts av respekt, känner trygghet och kan utvecklas till har-
moniska människor, samt bevarar och utvecklar sin lust att lära.
För att fördjupa min kunskap återvänder jag i denna litteraturstudie till källor som inspirerat mig under lärar-
utbildningen. Jag arbetar utifrån teserna att dessa inspirationskällor har en gemensam teoretisk grund, och att
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Jag presenterar under rubrikerna ”Människosyn”, ”Kunskapssyn” och ”Språksyn” de grundläggande synsätt
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Piaget och Vygotskys teoreier om den aktiva individen som - i interaktion med sin omgivning och med hjälp av
språket - själv skapar sin kunskap. Jag finner i litteraturen stöd för tesen att inspirationskällorna präglas av en
gemensam teoretisk grund.
Jag finner också stöd för tesen att denna grundsyn måste få metodiska konsekvenser, och visar under rubriker-
na ”Autentiska inlärningssituationer”, ”Lärarrollen” och ”Det sociala klimatet i klassen” vilka praktiska slut-
satser författarna själva drar av sitt teoretiska resonemang.
I den avslutande diskussionen ger jag min syn på det beslutsunderlag som arbetet har gett mig inför frågan om
hur jag skall lägga upp min undervisning i svenska. Jag redovisar också mina personliga ställningstaganden
utifrån detta underlag.
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SAMMANFATTNING

Det här arbetet syftar till att fördjupa min kunskap så att jag kan avgöra hur jag skall

lägga upp min undervisning i svenska så att

- eleverna möts av respekt

- eleverna känner trygghet och får chans att utvecklas till harmoniska människor

- elevernas lust att lära bevaras och utvecklas

För att fördjupa min kunskap återvänder jag i denna litteraturstudie till källor som inspi-

rerat mig under utbildningen. Jag arbetar utifrån teserna att dessa inspirationskällor har

en gemensam teoretisk grund, och att denna grund måste få metodiska konsekvenser.

Jag presenterar under rubrikerna ”Människosyn”, ”Kunskapssyn” och ”Språksyn” de

grundläggande synsätt som författarna till litteraturen uttrycker. Här framkommer att

mina inspirationskällor bl a hämtar tankar från Piaget och Vygotskys teorier om den

aktiva individen som – i interaktion med sin omgivning och med hjälp av språket – själv

skapar sin kunskap. Jag finner i litteraturen stöd för tesen om att inspirationskällorna

präglas av en gemensam teoretisk grund.

Jag finner också stöd för tesen att denna grundsyn måste få metodiska konsekvenser,

och visar under rubrikerna ”Autentiska inlärningssituationer”, ”Lärarrollen” och ”Det

sociala klimatet i klassen” vilka praktiska slutsatser författarna själva drar av sitt teore-

tiska resonemang.

I den avslutande diskussionen ger jag min syn på det beslutsunderlag som arbetet har

gett mig inför frågan om hur jag skall lägga upp min undervisning i svenska. Jag redo-

visar också mina personliga ställningstaganden utifrån detta underlag.
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BAKGRUND

Den grundskola jag lärde känna ur elevperspektiv under större delen av åttio- och början

av nittiotalet var långt ifrån tillfredsställande. Den tog inte oss elever på allvar och visa-

de oss inte respekt som de små människor vi var, varken de av oss som lade framgång

till framgång eller de som ständigt misslyckades. Inte heller var den en plats där vi alla

kunde känna oss trygga och utvecklas till harmoniska människor. Den hade dessutom en

förödande inverkan på lusten att lära. Jag vill vara med och forma en skola som är fun-

damentalt annorlunda.

Jag har valt att bli lärare bland annat därför att jag hoppas kunna förändra skolan, och

därigenom också världen. Av denna anledning har jag varit kritisk till mycket av det jag

mött under lärarutbildningen. En alltför stor del av utbildningen har handlat om hur man

kan skapa varianter av den skola jag känner så väl ur elevperspektiv; en skola jag inte

tror på.

Trots detta har det då och då under utbildningen dykt upp saker som jag tagit till mitt

hjärta och gjort till riktlinjen för hur jag istället skulle vilja arbeta. Dessa ljuspunkter har

dock glimmat sporadiskt och utan egentligt sammanhang. Nu, såhär i slutet av min ut-

bildning, har tiden kommit då jag känner behov av att återvända till dessa inspirations-

källor för att se om de kan göras till delar av en helhet. Åt detta skall jag ägna mitt exa-

mensarbete.

SYFTE

Mitt syfte med det här arbetet är att fördjupa min kunskap så att jag kan avgöra hur jag

vill undervisa. Jag vill skaffa mig underlag för ett beslut om hur jag skall lägga upp min

undervisning så att

- eleverna möts av respekt

- eleverna känner trygghet och får chans att utvecklas till harmoniska människor

- elevernas lust att lära bevaras och utvecklas
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BESTÄMNING AV UPPGIFTEN

Min tes är att det hos mina inspirationskällor finns en gemensam teoretisk grund. Jag

tror att dessa källor har fångat mitt intresse därför att de präglas av en viss människosyn,

och av antaganden om lärande och undervisning som stämmer med min egen övertyge l-

se. Att urskilja och beskriva denna teoretiska grund är den första av mina uppgifter i

detta arbete.

Jag är också övertygad om att denna grund skiljer sig från de antaganden som präglar

”den traditionella skolan”, och att skolans praktik därför måste förändras om den skall

ligga i linje med den undervisning som beskrivs av mina inspirationskällor. Att visa

vilka metodiska konsekvenser den beskrivna teoretiska grunden måste få är detta arbe-

tes andra uppgift.

Det är stora uppgifter och jag kommer att göra vissa begränsningar. För det första

kommer jag att beskriva de grundläggande tankarna i de källor som inspirerat mig utan

att på ett systematiskt sätt kontrastera dem mot de antaganden som ligger till grund för

”den traditionella skolan”. Tanken är inte att göra en jämförelse, utan enbart att försöka

klargöra vilken teoretisk grund som präglar mina inspirationskällor.

Jag kommer också att begränsa mitt arbete till att behandla undervisningen i svenska.

Detta är den inriktning jag har valt för min lärarutbildning, och det känns därför extra

viktigt att på ett sammanhängande sätt kunna beskriva de grundläggande antaganden

som avgör hur jag vill forma min undervisning i detta ämne. Svenskämnet känns också

grundläggande eftersom det i Lpo 94 (Kursplanen i svenska, sid 75) slås fast att det är

skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.

ARBETETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Jag har valt att göra mitt examensarbete i form av en litteraturstudie. Detta upplägg

kändes naturligt eftersom det var genom litteraturen jag kom i kontakt med mina inspi-

rationskällor. Jag har i detta arbete tagit chansen att återvända till dem och studera dem

noggrannare. Också vad gäller den del arbetet som behandlar de metodiska konsekven-

serna av den teoretiska grunden utgår jag från litteraturen.

Jag började med att läsa om den litteratur som inspirerat mig under utbildningen. Där-

efter kompletterade jag med en del litteratur som jag inte tidigare kommit i kontakt med.
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Den nya litteratur jag tyckte var intressant att lägga till mina ursprungliga inspirations-

källor är sådan litteratur som mina källor ofta själva hänvisar till i sina resonemang.

Litteraturen presenteras närmare nedan under rubriken ”Presentation av litteraturen”.

Under läsningen förde jag anteckningar över de tankar som kändes centrala. Jag gick

sedan igenom alla anteckningar för att hitta de tankegångar som kommer igen hos flera

av källorna. Detta tillvägagångssätt påminner om det skrivande utifrån en personlig an-

teckningsbok som beskrivs av Calkins (1995). Hon skriver att eleverna i sina anteck-

ningsböcker samlar tankar, upplevelser och historier ur sina liv. När det är dags att hitta

skrivstoff går de sedan igenom anteckningarna för att se om det finns återkommande

teman som är möjliga att utveckla. Eleverna utforskar därefter sin idéer genom att under

en period skriva runt det valda temat för att se vart skrivandet för dem. På liknande sätt

har mitt examensarbete kommit till. De grundläggande tankar jag funnit stöd för hos

flera källor har jag försökt ”sätta etiketter på”. De har sedan fått bli rubriker för detta

arbetes olika avsnitt.

PRESENTATION AV LITTERATUREN

Jag vill ge en kortfattad presentation av den litteratur som ingår i mitt examensarbete.

Denna presentation är på inget sätt heltäckande, men min förhoppning är att den ändå

skall ge en första uppfattning om vilka tankar det är som har inspirerat mig. Jag tror

också att denna presentation kan sätta in mitt arbete i ett vidare sammanhang.

Bifrostskolan i Danmark

Bifrostskolan i den danska staden Herning är min övergripande inspirationskälla, vad

gäller mitt yrkesval såväl som mina tankar om vad skola och undervisning skulle kunna

vara. Jag återvänder ständigt till Bodil Abildtrup Johansen, Anna Louise Rathe och

J∅rgen Rathes bok Möjligheternas barn i möjligheternas skola. En pedagogisk profil –

från idé till verklighet (1997), och allt eftersom jag utvecklas upptäcker jag nya saker

eller förstår innebörden i det skrivna på ett nytt sätt

Bifrostskolan karaktäriseras av att man där inte anser att skolarbete skall vara något man

gör för att en gång i framtiden få en belöning. Istället handlar undervisningen om att

barn och vuxna skall finnas i ett meningsfullt sammanhang här och nu, så att de till-
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sammans kan bygga upp de kvalifikationer som behövs för att leva livet. För att kunna

genomföra en sådan undervisning lägger man på Bifrostskolan vikt vid kvalitativa läro-

processer. Man ger i dessa läroprocesser barnet medinflytande och medansvar, eftersom

man vill göra barnet till en aktiv med- och motspelare i alla situationer.

I arbetet med de kvalitativa läroprocesserna startar alltid undervisningen med uppleve l-

se. På Bifrostskolan har man valt att utgå från konsten och naturen: den konstnärliga

upplevelsen och naturupplevelsen. Arbetet utgår från ett övergripande inspirationstema,

och utifrån detta presenteras olika upplevelser för barnen. Eftersom innehållet skall

öppna för en mångfald av möjligheter skall det vara ”mer än gott” (sid 105). Det skall

också provocera barnen, och låta dem  möta saker som de inte själva skulle ha kommit i

kontakt med utanför skolan.

Man går sedan vidare genom att lärare och elever samtalar om det man upplevt. Man

samtalar för att ”öppna upp” upplevelsen, och för att ta reda på vad barnen har blivit

intresserade av och vill lära sig mer om. Dialogen har en central plats i hela undervis-

ningen. Den fyller ett dubbelt syfte eftersom man av att tala om något dels blir klokare

på det man talar om, och dels blir klokare på sig själv och samtalspartnern. Dialogen är

ett redskap för kunskapsutveckling och samtidigt identitetsskapande.

När man har samtalat om upplevelsen följer handlingen; ”det goda arbetet”. Man anser

på Bifrostskolan att chansen till utveckling inte ligger i det man själv kan göra och vet,

utan i det man kan lära känna tillsammans med andra som hjälper till. För att kunna

genomföra arbetet på det sätt man vill ses kunskaper och färdigheter som viktiga, därför

att de ger nya möjligheter. Däremot ses de som tomma om de inte används för att ut-

trycka en åsikt eller lösa ett problem.

Förutsättningen för arbetet på Bifrostskolan är en pedagogik som strävar efter att ut-

veckla barnen till visionära personligheter. Med detta menas människor som har en god

grund i de givna livsbetingelserna och kulturella sammanhangen, men som samtidigt

kan, vill och vågar utforma idéer om hur världen skulle kunna vara i motsats till hur den

är. Undervisningen på Bifrostskolan handlar också om att frihet förutsätter kunskap om

lagbundenheter. Det finns i naturen och samhället lagar som inte kan sättas ur spel, men

det finns också lagar som människan är med och skapar. Om man känner till dessa lag-

bundenheter – om man har insikt om nödvändigheten – och om man har den nödvän-
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diga insikten, dvs kunskap om sig själv och världen,  kan man också handla i enlighet

med sina visioner.

Dagmar Neuman

Dagmar Neumans bok Räknefärdighetens rötter (1989) handlar i och för sig om mate-

matik, men jag vill ändå nämna den som en inspirationskälla eftersom det var genom

den som jag på allvar fick upp ögonen för vad en kvalitativ kunskapssyn kan innebära.

Boken, som är en populär version av Neumans doktorsavhandling om barns uppfatt-

ningar av tal, är skriven inom den fenomenografiska traditionen och författaren beskri-

ver i bokens inledande kapitel vad detta innebär ifråga om kunskaps- och inlärningssyn.

Som läsare möter man uppfattningen att meningsfull kunskap är de uppfattningar vi har

om, eller de relationer vi skapat till, vår omvärld. Meningsfull inlärning  anses vara en

utveckling, en förändring, av dessa uppfattningar. Neuman påpekar att de teorier som

fenomenografin bygger på i stort sett är identiska med de social-konstruktivistiska teori-

er som har sin utgångspunkt i Piagets konstruktivism och i Vygotskys tankar om hur

språket och tänkandet utvecklas i sociala problemlösningssituationer.

Christina Björn

Christina Björns doktorsavhandling Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan (1996)

gav mig insikt om att de tankar om språk och undervisning som börjat ta form hos mig

har en gedigen teoretisk förankring, framför allt hos Piaget och Vygotsky. Avhandling-

en syftar till att sätta ord på vad det är barn gör när de skriver, och varför de finner det

meningsfullt att ägna sig åt denna aktivitet. Björn gör detta utifrån teorier om hur män-

niskan skapar mening och kunskap i interaktion med sin omgivning, dvs med hjälp av

en kombination av Piagets konstruktivism och Vygotskys sociala interaktionism. Försö-

ket att föra samman vissa delar av Piagets och Vygotskys teorier och använda dem som

komplementära kallar hon för ”ett integrerat interaktionistiskt perspektiv”.
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Caroline Liberg och läs- och skrivinlärningen

Caroline Liberg beskriver i sin bok Hur barn lär sig läsa och skriva (1993) hur försko-

lebarn som lär sig läsa och skriva utan någon formell undervisning går till väga. Utifrån

kunskap om den informella vägen diskuterar hon också pedagogiska konsekvenser och

ger förslag till en formell väg till läs- och skrivkunnighet. Liberg utgår i boken, som till

stor del bygger på hennes doktorsavhandling ”Learning to read and write”, från ett soci-

alinteraktionistiskt perspektiv. Enligt detta synsätt är språk till för kommunikation, och

en av flera delar i ett socialt kommunikativt beteende. Språket, både det talade och det

skriftliga, tillägnar sig barnet genom interaktion med omgivningen.

Liberg skiljer mellan effektivt läsande och skrivande; en meningsskapande aktivitet då

någon i interaktion med omgivningen skapar och återskapar världen, och grammatiskt

läsande och skrivande; den tekniska delen av läsandet och skrivandet som är ett hjälp-

medel om man stöter på problem i sitt effektiva läsande och skrivande. Liberg är myck-

et kritisk till att det i skolan framför allt är det grammatiska läsandet som fokuseras,

eftersom hon menar att det strider mot det sätt som barn själva lär sig läsa och skriva,

om de lär sig detta innan de börjar skolan. Hon menar också att denna fokusering på

läsandets teknik ger de nybörjare som inte kommit i kontakt med skriftspråket innan

skolstarten en felaktig bild av vad läsande och skrivande handlar om; de får inte en

chans att uppfatta att det handlar om kommunikation och meningsskapande.

Tillsammans med Maj Björk har Liberg skrivit Vägar in i skriftspråket tillsammans och

på egen hand (1996). Boken beskriver hur man utifrån ett socialinteraktionistiskt per-

spektiv kan skapa en språkutvecklande undervisning i en stimulerande miljö då barnen

möter skriftspråket i skolan. Tillsammans med Inger Sandberg har Björk och Liberg

också gett ut en handbok, Vi läser och skriver tillsammans. Språkutvecklande arbete för

den tidiga läs- och skrivundervisningen (1995), som presenterar och ger förslag till hur

lärare och elever kan arbeta tillsammans i mötet med skriftspråket. I denna handbok

fyller gemensamt läsande med hjälp av den så kallade storboken en viktig funktion.

Barnens eget skrivande som ett smidigt och naturligt sätt att lära sig läsa betonas också.

Också Inger Björneloo för fram åsikten att barns skrivande fyller en mycket viktig

funktion i läs- och skrivinlärningen, dels i en debattartikel, ”Genom att skriva lär man

sig läsa”, i Lärartidningen/Svensk skoltidning 23/89 och dels i ett läromedel, Ditt språk

1 (1988), som hon skrivit tillsammans med Görel Hydén.
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Den nyzeeländska skolan och whole language

När jag läste om den nyzeeländska skolan, eller Den leksamma skolan (1998) som den

kallas av Margit Brew, mötte jag begreppet ”whole language” som en beskrivning av

språkundervisningen på Nya Zeeland. Det står för en språkfilosofi där grundtanken kan

sägas vara att språkkompetens utvecklas då man i meningsfulla sammanhang använder

sitt språk i olika sociala situationer. Detta får till följd att läsning och skrivning som

kommunikation, inte bara som färdigheter, betonas i undervisningen. Det som kanske

inspirerar mig mest är det sätt på vilket tankarna om ”whole language-learning” verkli-

gen verkar utgöra utgångspunkten för och påverka det praktiska arbetet i de nyzeeländs-

ka klassrummen. Detta betonas också av Monica Åhs i artikeln ”Nya Zeeland satsar på

att lära alla barn att läsa och skriva” i Utbilder 1/95.

Flera av mina övriga källor, bl a Björn (1996) och Calkins (1995), nämner whole langu-

age, och hänvisar till litteratur av Yetta M. Goodman och Kenneth S. Goodman. I upp-

satsen ”Vygotsky in a whole-laguage perspective”, som ingår i Luis Molls (Ed) Vygot-

sky and education. Instructional implications and applications of sociohistorical psy-

chology (1990), beskriver Goodman & Goodman whole language som en utbildnings-

filosofi som bland annat hämtar inspiration från Vygotskij och John Dewey. De fram-

håller att whole language har växt fram och nu utvecklas som en gräsrotsrörelse bland

lärare i framför allt engelskspråkiga länder som Nya Zeeland, Australien, Storbritanni-

en, Kanada och USA. De beskriver rörelsen som holistisk och dynamisk, och påpekar

att den nära kopplingen mellan teori och praktik gör att praktiken ofta går före teorin så

att de forskare som intresserar sig för whole language har mycket att lära av whole

language-lärarna på fältet.

Skrivprocessen

Mitt intresse för tankarna omkring ett processinriktat skrivande väcktes under Berit

Hylands föreläsningar inom kursen ”Eleven och språket” på lärarutbildningen i Linkö-

ping, vårterminen -98. Det som framför allt tilltalade mig var den kvalitativa kunskaps-

synens konsekvenser för skrivandet – med ens handlade elevernas skrivande inte så

mycket om ”rätt” eller ”fel”, utan om att en elevs sätt att skriva kan säga något om vad

han eller hon faktiskt kan och vilka ytterligare möjligheter till utveckling som ligger

nära till hands.
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Jag fick av Berit Hyland, som också är handledare för mitt examensarbete, tips om ett

läromedel, Fyrans, Femmans och Sexans Svenskböcker (1991) av Lena Alvåker och

Ann Boglind, som bygger på arbete enligt skrivprocessen. I lärarboken som hör till lä-

romedlet ges, förutom förslag om undervisningens praktiska upplägg, en kortfattad be-

skrivning av tankarna bakom processinriktat skrivande. De presenterar följande modell:

Lucy McCormick Calkins ger i sin bok Skrivundervisning (1995) en mer ingående be-

skrivning av skrivprocessen som sådan, såväl som av hur man kan hjälpa eleverna att

utveckla sitt skrivande i skolan.

Olga Dysthe och det flerstämmiga klassrummet

Också Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet (1996) läste jag efter tips från

Berit Hyland. Här mötte jag återigen Piaget och Vygotskys teorier, men jag fick dem

kompletterade med teorier om dialogens och mångfaldens betydelse. Dysthe refererar

till Michail Bakhtins (1895-1975) teorier om språk och tänkande, och skriver att han

ansåg att ”livet är dialogiskt till sin natur” (sid 63). Vidare skriver hon att enligt Bakhtin

kan vi endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra. Jaget eller själ-

vet existerar genom sitt förhållande till andra människor, och att leva innebär att befinna

sig i ständig dialog med dessa andra.

Skrivprocessen

få en idé

förarbete

fantisera, minnas och samla fakta

utkast

respons (läsa upp och få hjälp)

bearbetning

rättning

renskrivning och publicering

(Ur Alvåker & Boglind, 1991, sid 20.)
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EN GEMENSAM TEORETISK GRUND

Calkins (1995) skriver att undervisningen måste växa ur övertygelser. Hon menar att vi

måste känna till våra övertygelser för att kunna uttala dem, och att vi måste överväga

dem ofta. Processen att upptäcka vad man tror på, att tänka kritiskt på dessa övertyge l-

ser och att praktisera dem kallar hon för läroplansutveckling. Fastän Calkins ser detta

som en personlig process av inre sökande, menar hon att vi inte fattar dessa beslut isole-

rade. Tänkandet är alltid format av normer och antaganden av de olika ”grupper” vi

tillhör. Hon beskriver sedan ett antal antaganden som delas av det utbildningsmässiga

tankekollektiv hon själv tillhör. På liknande sätt ska jag under denna rubrik beskriva de

gemensamma teoretiska antaganden som jag uppfattar som grundläggande hos mina

inspirationskällor. Jag har delat in dem efter om de rör källornas människosyn, kun-

skapssyn eller synen på språk och språkinlärning.

Människosyn

Det som kanske mest har inspirerat mig i den litteratur jag har läst, är på vilket positivt

och respektfullt sätt de vuxna verkar bemöta barnen. Att mina källor har ett likartad

förhållningssätt till elever kan kanske ha att göra med att de präglas av en liknande syn

på vad en människa är och kan bli, och på hur man därför bör bete sig i mötet med andra

- små eller stora - människor.

En människa

Vad är egentligen en människa? Vad är utmärkande mänskligt och vad skiljer oss från

djuren? Enligt Johansen m fl (1997) är det så att människan biologiskt sett hör till djur-

riket, och också på många sätt liknar djuren genom att vi föds, dör, äter, förökar oss osv.

Ändå skiljer sig människan markant från djuren genom att hon har en hjärna som ger

henne förmågan att tänka, medan djuren endast har förmågan att minnas och göra kog-

nitiva kartor som de sedan kan använda i de rätta situationerna. Djuren har på detta sätt

en fast och färdigmönstrad natur och utvecklas bara i förhållande till sina genetiska för-

utsättningar. Människans hjärna har däremot en annorlunda struktur och kan mer än att

minnas; den kan göra sig föreställningar i tid och rum.
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Johansen m fl (1997) hävdar att det framför allt är föreställningsförmågan, förmågan att

föreställa sig att det finns något framför som aldrig ännu har varit, som särskiljer männi-

skan från djuren. Det är denna förmåga som får människan att lämna det kända och

trygga och ge sig ut i det okända. Ett barns utvecklingsmöjligheter är på detta sätt mer

än ett enkelt mognande av naturliga anlag, och möjligheterna finns både i generna och i

de livsmöjligheter den enskilda människan möter. Om bara sensitiviteten, aktiviteten,

och modet att engagera sig hålls vid liv, och om det finns utmaningar i omgivningen, så

fortsätter människobarnet sin utveckling från födelseögonblicket. Hon kan hela tiden

lära sig något nytt. Det är därför som Vygotsky, enligt Johansen m fl, kallar barnet för

”möjligheternas barn”. Det är också detta som Johansen m fl syftar på då de låter en dikt

av Inger Christensen tala om vilken människosyn som ligger till grund för undervis-

ningen på Bifrostskolan (sid 56 och 64):

Enligt Björn (1996) betonade Vygotsky i sin psykologi det han såg som unikt mänsk-

ligt; att människan är en historisk och kulturell varelse som utvecklar sitt medvetande i

interaktion med den specifika kontext som historia och kultur utgör. Då han jämförde

människan med djuren ansåg han att det som främst skiljer henne från dem, och får

henne att utvecklas som människa, är hennes sätt använda språket för att samordna sina

handlingar. Under det allra tidigaste stadiet i ett barns liv reagerar det endast på yttre

stimuli, men eftersom det föds in i ett socialt sammanhang uppstår snart en dynamisk

relation mellan barnet och omvärlden. Det är på grund av att barnet föds in i en värld

där människorna genom sin utvecklingshistoria har skapat allt högre stadier av kulturell

utveckling som det, med andra människors hjälp, kommer att utvecklas till samma kul-

turella nivå som de.

Det viktiga är inte

det vi är

men det vi väl

kan vara

inte kan vara ännu

men kan och ska bli

en gång

vara en gång…
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Social och meningsskapande till sin natur

Hos mina källor finnas ett mer eller mindre uttalat antagande om att människan är social

till sin natur. Johansen m fl (1997) skriver att människan djupast sett är ett socialt väsen

som bara kan utvecklas optimalt i samspel med andra. De menar att den mänskliga

samvaron är en ömsesidig process som fungerar så att andra bidrar till att göra mig till

människa och jag till att göra dem till människor. Vi måste spegla oss i varandra för att

få syn på oss själva.

Dysthe (1996) skriver att Bakhtin betraktar dialogen som en grundläggande kvalitet i all

mänsklig samvaro. Det faktum att all interaktion mellan människor rymmer dialogiska

element, till och med monologen eftersom den förutsätter en lyssnare, kallar Bakhtin för

”tillvarons dialogiska dimension”. Detta innebär att vi endast existerar i relation till

andra, och att det att leva innebär att man lyssnar, frågar, är överens eller oenig – dvs att

man är involverad i en dialog. Vi ser och hör oss själva genom andras ögon och röster.

Att det också ligger i människans natur att skapa mening i sin värld betonas av Björn

(1996), då hon kallar meningsskapandet för en ontologisk nödvändighet. Hon citerar

Kegan som hävdar att ”Human being is the composing of meaning, including of course,

the occasional inability to compose meaning, which we often experience as the loss of

our own composure” (sid 19). Goodman & Goodman (1990) beskriver Piagets syn på

barns meningsskapande som att de förväntar sig att finna mening i sin omvärld: ”They

expect the world to make sense, so they continually seek order in the world as they tran-

sact with it” (sid 229).

Björn (1996) skriver vidare att Bakhtin framhåller att mening skapas i en fortlöpande

process, och att han anser att mening endast kan uppstå då minst två röster kommer i

kontakt. Enligt Bakhtin kan en röst inte ses som isolerad från andra röster, utan ordet,

tänkandet och meningsskapandet lever i en ständig dialog med andra röster. Dysthe

(1996) uttrycker detta som att förståelsen enligt Bakhtin är aktiv och social, att ”vi” hit-

tar meningen tillsammans.

Visionära människor

Johansen m fl (1997) skriver att Bifrostskolans målsättning är att  barnen skall utvecklas

till visionära människor, människor med mod och livsglädje som ser sig som huvudak-

törer både i sina egna liv och i samhället. De skiljer mellan två sätt att bli en individ och
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samhällsvarelse; anpassning och bildning. Anpassning går ut på att människor formas in

i de ramar som redan finns – de får lära sig spelreglerna men inte att reglerna och hela

spelet går att förändra. Bildning går ut på att människor, genom medansvar och medbe-

stämmande, görs till ansvariga deltagare i det personliga och samhälleliga sociala sam-

spelet.

För att närmare beskriva vad de menar med visionära människor använder Johansen m

fl (1997) Mogens Pahuus personteori. Huvudbegreppet i denna är intentionalitet, det vill

säga att människan medvetet är med i sitt handlande. Människan är i sina åsikter, med-

vetande och handlande inriktad på något, och hon är alltid mer eller mindre aktivt med-

bestämmande i denna inriktning. Människan är också underkastad lagbundenheter,

medvetna såväl som omedvetna.

Enligt Pahuus teori tillägnar sig människan världen därför att hon är öppen och vänd

mot den. I samspelet mellan människa och värld skapar hon sig själv och förändrar sin

värld. För att människan i mötet med världen skall nå under ytan krävs sinnlighet, och

för att gå in i det osäkra och se världen på ett nytt och annorlunda sätt krävs mod. De

två egenskaper människan behöver för att klara av detta kallar Pahuus för öppenhet och

vitalitet. Öppenhet beskrivs som en mottagande inställning, och enligt Johansen m fl

(1997) så har barn en speciell förmåga att glädja sig åt världen och se under i små saker.

I öppenheten glömmer människan sig själv och blir spontant upplevande. Öppenhet är

emellertid inte nog utan måste kombineras med vitalitet; engagemang och mod att gå in

i det osäkra, att börja. De människor som på detta sätt äger livsglädje och levnadsmod

kallar Johansen m fl för visionära människor.

Kanske kan man ana att målet är ”visionära människor” också för Alvåker & Boglind

(1991) då de framhåller Bengt Bratts tankar om skolans uppgift. Skolan får enligt ho-

nom inte bara kopiera det fantasilösa och passiva i samhället, utan måste ta sin del i

ansvaret för att människor fortsätter att hoppas och tänka positivt. Också Sandberg

(1995) uttrycker liknande tankar. Hon hävdar att vi, om vi vill leva tillsammans i ett

fredligt samhälle, måste hjälpa barnen i deras utveckling genom att ge dem förhopp-

ningar och förklaringar. Hon skriver att målet för språkundervisningen i skolan inte kan

vara att utveckla språkkunskaperna i sig, utan att hjälpa barnen att göra anspråk på sin

mänsklighet genom att använda språket.

Respekt
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Det som för mig har varit mest iögonfallande hos mina inspirationskällor är den enorma

respekt som de vuxna visar barnen. Björk (1995b) skriver att det är viktigt att bemöta

barnen på ett seriöst sätt, eftersom det ger goda förutsättningar att hjälpa barnen ut-

vecklas till trygga, medkännande och ansvarstagande människor. Hon menar att man

gör detta genom att se barnen som individer och respektera det som de ger uttryck för.

Också Brew (1998) talar om respekt, och nämner att de flesta svenskar som  besöker

den nyzeeländska skolan lägger märke till och kommenterar den respekt lärarna visar

barnen. Hon skriver att denna respekt bygger på en acceptans av var barnet för tillfället

befinner sig, och på en tilltro till de framsteg barnet kan göra.

Samma respekt för, och tilltro till, barnens förmåga uttrycks av Neuman (1989). Hon

skriver att vad gäller matematikundervisningen så är barnens egna vägar till målet

ibland krokiga, men i det långa loppet så är de både snabbare och säkrare än de vägar

som vuxna kan erbjuda. Samma tanke, fast i fråga om barns läs- och skrivinlärning, får

Björneloo (Lärartidningen/svensk skoltidning 23/89) att fråga sig varför vi söker meto-

der då barnen framför näsan på oss själva kan visa vägen.

En respektfull inställning som är typisk hos mina källor handlar om att barnen inte pas-

siva skall passas in i skolans arbete, utan att de också måste få vara med och påverka

den. Denna inställning kommer bland annat fram då Björk & Liberg (1996, sid 159)

citerar en devis som finns uppsatt i många lärarrum på Nya Zeeland:

Denna inställning visar sig också hos Johansen m fl (1997) då de skriver att de kvalita-

tiva läroprocesserna på Bifrostskolan aktivt drar med barnet i skolans form och innehåll,

dvs i det man arbetar med och det sätt det arbetas på. ”Det handlar om en grundsyn som

respekterar barnet, barndomen och människans roll som skapare både av sig själv och

samhället” (sid 80).

Om barn är

oförmögna att lära sig

bör vi anta

att vi ännu inte

hittat det rätta sättet att undervisa dem.
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Kunskapssyn

När det gäller synen på vad kunskap är och hur lärande går till så är det flera saker som

återkommer hos mina källor. Framför allt är det namnen Piaget och Vygotsky som dy-

ker upp gång på gång, men det finns också likheter vad gäller tankar om kunskapens

kvalitativa natur. Jag skall här presentera de kunskapsteoretiska tankar som är genom-

gående i litteraturen jag läst.

Piagets konstruktivism

Till grund för den konstruktivistiska kunskapssynen ligger den schweiziske filosofen

och psykologen Jean Piagets (1896-1980) teorier. Det är den del av Piagets teori som

beskriver hur barnets tänkande ändrar karaktär från födsel till vuxen ålder, och då speci-

ellt beskrivningen av de olika stadierna i denna utveckling, som har fått störst spridning.

Efter omfattande forskning över hela världen finns det emellertid tvivel om hållbarheten

hos just denna del av teorin. Det väsentligaste hos  Piaget är istället beskrivningen av

hur vi utvecklar vår kunskap. Här har han bidragit med en användbar begreppsapparat

(Imsen, 1992).

Neuman (1989) nämner att Piaget hävdar att barns tänkande utvecklas i etapper och att

detta hindrar dem från att tillägna sig olika kunskaper vid vilken ålder som  helst. Hon

går emellertid inte närmare in på detta, utan betonar istället att konstruktivisterna är kri-

tiskt inställda till skolans sätt att ”meddela kunskap”. Barnet är inte ett oskrivet blad

som skall fyllas, utan en individ full av kunskap, även om denna kunskap kanske inte

stämmer överens med vuxnas syn på världen.

En utveckling av barnets kunskap sker när det uppstår kognitiva konflikter, dvs situatio-

ner då barnet upptäcker att dess egna uppfattningar inte räcker till för att tolka det hon

ser och hör. Den bristande kognitiva jämvikt som uppstår skapar stark motivation för

utveckling av tankarna eftersom individen så fort som möjligt vill ta sig ur detta till-

stånd. Neuman (1989) sammanfattar den konstruktivistiska kunskapssynen med att kon-

statera att individen själv konstruerar den kunskap hon eller han har behov av och kan ta

till sig.

Också Björn (1996) skriver att det är den aktive individen, som själv konstruerar sin

egen kunskap om de objekt hon erfar, som betonas i Piagets konstruktivistiska kun-

skapsteori. Kunskap skapas både om objekt som individen erfar direkt, via fysisk inter-
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aktion, och om objekt som individen erfar indirekt, via symbolisk interaktion. Björn

hävdar att styrkan i Piagets teori är att den syftar till att förklara mekanismerna bakom

denna interaktion.

Enligt Björn (1996) är Piagets förklaring till att människan överhuvudtaget kan in-

teragera med sin omgivning att hon, liksom andra biologiska organismer, har två med-

födda tendenser; tendensen till anpassning och tendensen till organisation. Anpassning-

en sker genom de samverkande processerna assimilation och ackommodation och syftar

till att hålla individen i aktiv jämvikt med miljön. Tendensen till organisation gör att

individen strävar efter att samordna sina processer, både fysiska och psykiska, till sam-

manhängande system.

Som art föds vi med vissa särdrag och reflexer, och Piaget menar att de här reflexerna

genom successiv samordning struktureras i något som han kallar för scheman. När bar-

net sedan agerar, t ex tittar på eller griper efter något, kan det genom dessa scheman ta

till sig och införliva resultatet av sina handlingar; barnet assimilerar objekten till sig

själv. Samtidigt som den assimilerande aktiviteten pågår sker en fysisk förändring av

beteendestrukturerna för att anpassa dem till objektens egenskaper, barnet måste t ex

rätta sin gripstruktur efter föremålet det griper efter; det sker en ackommodation. I den-

na ständigt pågående process konstrueras nya kognitiva strukturer. Piaget betonar att

individens kunskap om världen inte utvecklas på grund av de sensoriska erfarenheterna i

sig, utan därför att individen kontinuerligt handlar i relation till omgivningen (Björn,

1996).

Även Goodman & Goodman (1990) nämner Piaget, och skriver att han har visat att barn

är aktiva och intelligenta i sitt lärande. När barnen interagerar med världen runtomkring

sig formar de världen och formas själva av den. De skriver att barnen genom assimila-

tion och ackommodation anpassar sig till världen, och att denna anpassning kan stödjas

av insiktsfulla lärare som bryr sig om sina elever. Emellertid kan denna anpassning inte

tvingas fram och kontrolleras. Lärare måste därför vara försiktiga så att de inte tvingar

fram ett konstlat skolbeteende, som saknar grund i äkta inlärning.
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Vygotskys sociala och semiotiska interaktionism

Det har sagts att Lev Vygotsky (1896-1934), en av de främsta teoretikerna inom den

ryska psykologin, om han hade fått leva ett längre liv skulle ha uppnått en minst lika

viktig position i västerländsk psykolog som Piaget. Vygotskys teorier, som redan på 50-

talet inspirerade bl a den amerikanske psykologen Jerome Bruner, fick under 80-talet

förnyad uppmärksamhet och används nu ofta i pedagogiska sammanhang. En central

tankegång hos Vygotsky är att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin ut-

gångspunkt i social aktivitet. Den intellektuella utvecklingen startar enligt Vygotsky i

språket som ett socialt fenomen (Imsen, 1992).

Vygotskys intresse för hur språk och tanke utvecklas i sociala sammanhang fick honom,

enligt Neuman (1993), att intressera sig för hur barn i 5 – 7-årsåldern resonerar högt på

ett obegripligt sätt om de vistas i en grupp då de löser problem. Också Piaget hade lagt

märke till detta tal, som han kallade egocentriskt därför att han ansåg att barnen resone-

rade med sig själva, och visat att talet uppstår någon gång i 5-årsåldern för att sedan ”dö

bort” i 7 – 8-årsåldern.Vygotsky hävdade dock att eftersom talet inte förekommer om

barnet är ensamt så är det inte egocentriskt, utan riktat till de andra barnen i gruppen.

Han visade också att talet bara förekommer i problemlösningssituationer, och menade

till skillnad från Piaget att det, när det upphör, inte alls ”dör bort” utan övergår från att

vara tal till att bli tanke. Enligt detta synsätt skapas alltså tänkandet i sociala problem-

lösningssituationer.

Björn (1996) skriver att Vygotskys teori ibland brukar kallas för en semiotisk utveck-

lingspsykologi. Inom semiotiken studerar man olika typer av tecken och hur dessa orga-

niseras i större betydelsesystem. Främst är man intresserad av tecknens roll i mänskligt

tänkande och i kommunikationen mellan människor. Enligt Vygotsky medverkar de

teckenformer som finns i den omgivande kulturen till en individs sätt att tänka. Han

menar att man genom att studera människoartens utvecklingshistoria kan förstå indivi-

dens utveckling, och vill genom begreppet ”medierad aktivitet” visa på den likhet som

han anser finns mellan verktygets och tecknets funktion för människans relation till

verkligheten. Sett ur ett psykologiskt perspektiv menar han att det materiella verktyget

och det icke-materiella tecknet kan inordnas under samma kategori:
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Björn (1996) skriver att verktygets funktion är att underlätta människans hantering av

de yttre objekten. Verktyget är riktat utåt och underlättar den fysiska interaktionen.

Tecknet är riktat inåt och underlättar den symboliska interaktionen. Det medverkar i den

inre aktivitet som syftar till att göra individen till herre över sig själv. Det är genom den

sociala interaktionen, där människor använder teckensystem för att kommunicera med

varandra, som människan utvecklar sina högre mentala funktioner.

Vygotsky menar att de teckensystem som finns i kulturen internaliseras av individen,

men har inte beskrivit hur detta går till. Han hävdar emellertid att när individen rekon-

struerar det kulturella verktyg som teckensystemet utgör så omvandlas hennes psykolo-

giska funktioner genom hennes alltmer utvecklade sätt att använda sig av de yttre teck-

enformer som hon möter i sin dagliga sociala interaktion. Han menar också att en stor

del av samhällets samlade kunskap finns nedlagd i sammanhängande system av tecken

– vetenskapliga begrepp – och att endast dessa möjliggör en högre form av abstrakt tän-

kande. För att individen skall utvecklas kognitivt måste hon ta del av dessa begrepp och

själv använda dem för att därigenom lära sig vad de står för. Detta sker enligt Vygotsky

inom ett område för proximal, eller näraliggande, utveckling (Björn, 1996).

Johansen m fl (1997) kallar detta område för zonen för den närmaste utvecklingen. Det

som barnet kan klara självständigt, utan hjälp av andra, visar var barnet står. Emellertid

kan barnet med hjälp av andra prestera mycket mer än detta, och det är skillnaden mel-

lan det barnet klarar på egen hand och det hon kan med hjälp av kamrater och vuxna

som kallas zonen för den närmaste utvecklingen. Björn (1996) påpekar att en förutsätt-

ning för lärande, enligt tanken om ett proximalt utvecklingsområde, är att den som skall

lära sig något själv är aktivt engagerad i en problemlösningsprocess tillsammans med

någon som kan lite mera, och vars kunskap den lärande ser som nödvändig för uppgif-

ten och därför stimuleras att själv utveckla.

Medierad aktivitet

Tecken Verktyg

(Figuren är hämtad ur Björn, 1996, sid 14.)
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Piaget och Vygotsky – en kombination

Björn (1996) skriver att det nu bland en del forskare förs en diskussion om fördelarna

med att föra samman konstruktivistsk teori med den sociokulturella inriktningens beto-

ning på språkets roll i den sociala interaktionen, genom vilken individen utvecklas till

en kulturvarelse. Björn utgår själv ifrån ett sådant integrerat perspektiv i sin doktorsav-

handling Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan (1996). Hon menar att detta per-

spektiv förutsätter tanken om en aktiv individ som i interaktion med sin omgivning kon-

struerar mening och kunskap om sig själv och världen. Individen utvecklar i sin aktiva

jämviktssträvan kunskap om de teckensystem (främst det talade språket) som finns i

omgivningen och kan med hjälp av dessa utveckla ytterligare kunskap. De kulturella

verktyg som teckensystemen utgör förmedlar, och påverkar därför också, individens

relation med omvärlden.

Också Neuman (1989) beskriver en kombination av Piagets och Vygotskys teorier och

påpekar att många pedagoger som tidigare hade sin grund i konstruktivismen nu ofta

betonar att de utgår från social-konstruktivistiska teorier. Neuman menar vidare att de

Vygotsky-inspirerade konstruktivistiska teorierna i stort sett är identiska med de teorier,

fenomenologisk filosofi, som den fenomenografiska forskartradition hon själv tillhör tar

som utgångspunkt.

Enligt fenomenologisk filosofi är de relationer som existerar mellan människan och

omvärlden detsamma som den kunskap individen har. Inlärning, eller utveckling, sker

då nya relationer skapas eller då de som redan existerar förändras. Relationerna är det

samma som en människas uppfattningar av världen, och dessa uttrycks främst genom

ord. Det existerar endast ett begränsat antal uppfattningar av ett visst fenomen eftersom

uppfattningar skapas kulturellt och sedan återskapas individuellt i ett socialt samman-

hang (Neuman, 1989).
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En kvalitativ kunskapssyn

Gemensamt för den litteratur jag läst är att den genomsyras av en kvalitativ kunskaps-

syn. I en del av källorna deklareras detta rent ut, medan andra inte nämner det men ändå

förhåller sig till kunskap och lärande på ett sätt som är utmärkande för en sådan kun-

skapssyn.

Neuman (1989) skriver att den fenomenografiska kunskapssynen är kvalitativ och att en

individs kunskap, eller uppfattning, om ett visst fenomen alltid är en helhet. Kunskapen

utvecklas genom att individen stannar upp och analyserar uppfattningen, den existeran-

de helheten, inte genom att man adderar små ”kunskapsbitar”. Hon tar här avstånd från

den kvantitativa kunskapssynen, som hon beskriver som uppfattningen att man kan ha

fler eller färre ”kunskapsbitar”. Hon tar också avstånd från uppfattningen att inlärning

sker genom repetition som syftar till att man skall komma ihåg så många ”kunskaps-

bitar” som möjligt.

Neuman (1989) skriver att så fort en individ har en mer eller mindre medveten hypotes

om någon aspekt i omvärlden att utgå ifrån börjar utvecklingen av kunnande att ta fart.

Individen måste då börja tolka de fenomen som inte stämmer överens med hypotesen,

och genom sådana tolkningar förändras uppfattningen successivt tills en kvalitativt an-

norlunda kunskap uppstår. Kunskap är därför inte något exakt, ett svar är inte antingen

rätt eller fel. Medan man traditionellt, i enlighet med en kvantitativ kunskapssyn, har

frågat sig ”hur mycket” en individ kan, menar Neuman att man istället, i enlighet med

en kvalitativ kunskapssyn, bör fråga sig ”hur/på vilket sätt” en individ förstår något.

Att det väsentliga inte är att skilja på ”rätt” och ”fel” betonas även då det gäller pro-

cessinriktat skrivande. Alvåker & Boglind (1991) skriver att det är viktigt att se felen

som en möjlighet till inlärning, och hänvisar till Lucy Calkins som menar att fel måste

ses som ”fönster till barnens tankar”. De hänvisar också till Birgitta Allard och Bo

Sundblads tankar om att barn inte gör fel i egentlig mening, utan att det är fråga om

”learning in progress”; en pågående, fortskridande inlärning.

Johansen m fl (1997) beskriver kvalitativa läroprocesser som läroprocesser som föränd-

rar medvetandet så att de kan veckla ut det invecklade. De hänvisar till Sokrates tankar

och skriver att personlig kunskap och sann insikt kommer inifrån, och inte kan påtving-

as någon människa av andra. Detta ställningstagande liknar det resonemang som Brew

(1998) för om den filosofiska skillnaden mellan begreppet ”education”, som används i
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den nyzeeländska lärarutbildningen, och ”pedagogik” som används i den svenska. Ur-

sprunget till ”education” betyder ”att dra fram”, medan ursprunget till ”pedagogik” be-

tyder ”att lägga för”, dvs att presentera. Hon menar att denna skillnad får konsekvenser

för lärarna i de båda länderna, men diskuterar inte vidare vilka dessa konsekvenser kan

vara. Kanske kan man ändå mellan raderna förstå det så att en kvalitativ kunskapssyn

ligger nära till hands då det handlar om att ”dra fram” nya insikter ur någon, medan en

kvantitativ kunskapssyn ligger till grund om man anser att någon lär sig genom att få

stoff ”presenterat” för sig.

Också vad gäller hur barn lär sig läsa och skriva kan man se en kvalitativ kunskapssyn

hos mina inspirationskällor. När Liberg (1993) beskriver hur barn lär sig läsa och skriva

lägger hon i stort sett ingen vikt vid att kvantitativt avgöra om barnet kan läsa och skri-

va eller inte, dvs om barnet gör rätt eller fel. Istället beskriver hon hur barnet läser och

skriver under olika stadier av sin läs- och skrivinlärning. Hon menar att det sker en för-

ändring av läsandet och skrivandet mot ett allt mer utvecklat, och kvalitativt annorlun-

da, sätt att läsa och skriva. Barnet kan under hela denna process anse att det kan läsa och

skriva, men menar med detta helt olika saker under olika stadier av utvecklingen.

En kvalitativ kunskapssyn verkar också genomsyra läs- och skrivinlärningen i de nyze-

eländska skolorna. Brew (1998) beskriver hur barnen redan från första skoldagen läser

och skriver, var och en utifrån sin förmåga på den nivå han eller hon för tillfället befin-

ner sig. Genom att barnet under dessa aktiviteter uppmärksammar ledtrådar utvecklas

sättet att läsa och skriva, och barnet tar stegen från det begynnande stadiet, via det tidiga

stadiet till stadiet för flytande läsning och skrivning.

Språksyn

Det är tydligt och framträdande i litteraturen jag läst att författarna har en mycket likar-

tad syn på vad språk – talat såväl som skrivet – är, och på hur en individ utvecklas i sitt

språkande. Alvåker & Boglind (1991) skriver att deras genomgående språksyn är att

språket utvecklas genom att det användes som redskap för tanke och kommunikation.

Kanske skulle detta kunna sägas vara en kortfattad sammanfattning av den språksyn

som präglar mina källor. Jag skall här närmare beskriva vad detta innebär.
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Språk och meningsskapande

Björn (1996) skriver att både Piaget och Vygotsky framhåller språkets betydelse för det

meningsskapande som ytterst har att göra med människans förmåga att orientera sig i

tillvaron. De skiljer sig dock åt vad gäller synen på om det är det mest grundläggande

struktureringssystemet.

Enligt Piaget är det visserligen så att språket spelar en stor roll i individens kunskapsut-

veckling, därför att individen genom sin verbala förmåga kan dra nytta av den kunskap

som finns nedlagd i det socialt utvecklade språket, men han anser ändå att språket är

strukturerat på logikens grund och inte tvärtom. Logiken har istället sina rötter i den

allmänna samordningen av handlingar. Det begreppsliga tänkandet är alltså inte knutet

till det verbala språket utan till de framväxande och alltmer utvecklade logiska struktu-

rerna (Björn, 1996).

Vygotsky menar å andra sidan att det är språket som ger den grundläggande strukturen,

så att barn som talar olika språk också i relation till omgivningen har utvecklat olika

tankesystem (Björn, 1996). Enligt Dysthe (1996) ansåg Vygotsky visserligen att tanken

existerar i preverbal form, men att tankarna utan ord blir flyktiga och lätt försvinner. För

att tankarna skall bli helt medvetna för den som tänker måste de verbaliseras.

Liberg (1993) påpekar att motorn i allt språkande, såväl muntligt som skriftligt, är en

önskan att vara en meningsskapande och meningsvidmakthållande deltagare i ett socialt

sammanhang. Också Calkins (1995) betonar att det finns äkta, mänskliga anledningar

till att människor skriver. Hon menar att vi människor kan skriva av en rad olika anled-

ningar, t ex för att kommunicera, planera, komma ihåg, kungöra eller fantisera, men att

vi framför allt skriver för att hålla vårt liv i händerna och göra någonting av det. Hon

hävdar att vi behöver skriva, därför att skrivandet låter oss förstå våra liv, och citerar

Zemelman & Daniels som menar att när elever lär sig skriva ”lockas de – tvingas fak-

tiskt – att få ut någon mening av världen, att väga idéer, att utforska världen, att finna

sina egna konventioner, att skapa röster stilar, personligheter på ett papper…” (sid 168).

Björn (1996) fokuserar i sin forskning på barns fria textskapande i skolan, och det hon i

huvudsak analyserar är barnens skrivande som en meningsskapande aktivitet. Hon på-

pekar att barnet redan i det allra tidigaste textskapandet, i samspel med omgivningen –

gärna tillsammans med kamrater i lek – försöker skapa något meningsfullt. I modellen

nedan vill hon visa att det personliga meningsskapandet sker i en handling där individen



28

förbinder sig både med det kulturella verktyget och en situationell och sociokulturell

kontext. Hon vill markera att individen är indragen i en väv av interaktioner då han eller

hon i sitt textskapande konstruerar mening:

Talat och skrivet språk

Vad gäller Piagets och Vygotskys syn på skriftspråket skriver Björn (1996) att medan

Piaget i sin teori inte särskilt behandlar skriftspråket, så menar Vygotsky att det möjlig-

gör den högsta formen av symboliskt tänkande. Skriftspråket bygger enligt Vygotsky

vidare på symolformerna gester, lek, ritande och tal, som barnet redan tidigare har ut-

vecklat. Barnet ritar till att börja med saker, men övergår efterhand till att även rita ord.

1. Meningsskapandet i den Medierade Aktiviteten Textskapandet

MA                       T

       M
2. sker genom Individens användning av ett sker genom att Barnet använder
    Kulturellt Verktyg Skriftspråket

           I          KV  B                           S

3. och det äger rum i en Situationell Kontext i Klassrummet

      S K K

4. som ryms i en Socio Kulturell Kontext i Sverige på 1990-talet

   SKK                    S 1990

(Figuren är hämtad ur Björn, 1996, sid 63)
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I det inledande stadiet av behärskandet av skriftspråket går det skrivna via de talade

orden. Så småningom blir skriften ett direkt symbolspråk och kan då enligt Vygotsky på

ett unikt sätt bidra till att förändra individens högre mentala funktioner.

Calkins (1995) skriver att kraften i att arbeta med ord är att vi egentligen arbetar med

tankar, och att skrivandet låter oss fästa dessa tankar på papper. Skrivandet gör att vi

kan ta ett steg tillbaka och ställa frågor till våra tankar. Hon skriver att det är dynamiken

mellan skapande och kritik, mellan att sätta tankar på pränt och att luta sig bakåt för att

fråga, organisera, undra och betänka, som gör skrivandet till ett så effektivt redskap för

lärande.

Liberg (1993) skriver att ett inom lingvistiken allmänt vedertaget antagande är att tal-

språk och skriftspråk skiljer sig åt på väsentliga punkter. Hon sammanfattar hur forsk-

ningen traditionellt har uppfattat de karaktäristiska dragen hos tal- respektive skriftspråk

i följande tabell (sid 106):

Liberg (1993) anser dock att ett katastrofalt misstag har begåtts inom den traditionella

forskningen, då man har beskrivit talspråket som en aktivitet, medan man i fråga om

skriftspråket har beskrivit ett språkobjekt. Ett språkobjekt framträder om man stannar

upp i sitt lyssnande, talande, läsande eller skrivande och plockar ut en enhet för närmare

studium. Detta är emellertid inte en språkligt effektiv händelse, utan en metaspråklig

händelse där man har produkten istället för processen i fokus.

På detta sätt har man inom forskningen jämfört två väsenskilda, icke jämförbara, stor-

heter; en språkaktivitet och ett språkobjekt. Att man vid denna jämförelse mellan tal-

språket och skriftsystemet funnit fler olikheter än likheter beror enligt Liberg (1993)

just på att en språkaktivitet och ett språkobjekt är väsenskilda och likheter dem emellan

Talspråk Skriftspråk

implicit explicit
varierat standardiserat
sändare och mottagare tillsammans sändare och mottagare separerade
dialogiskt monologiskt
kontext-beroende kontext-oberoende (”dekontextualiserat”)
process i fokus produkt i fokus
flyktigt permanent
dynamiskt statiskt
kontinuerligt diskret
lärs in i den primära socialisationen lärs in i den sekundära socialisationen
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därför per definition inte kan förekomma. Hon menar att det är troligt att forskningen

låst fast sig vid denna omöjliga jämförelse därför att man inte skilt mellan skrift-

språkande och grammatiskt hanterande av skrift.

Själv skiljer Liberg (1993) mellan effektivt läsande och skrivande och grammatiskt lä-

sande och skrivande. Med effektivt läsande och skrivande menar hon den aktivitet som

för läsaren respektive skrivaren fram genom skriftspråket så att han eller hon kan skapa

och återskapa världen. Denna meningsskapande aktivitet kan ha många syften, som att

skaffa information, meddela något viktigt eller uppleva något roligt. Med grammatiskt

läsande och skrivande avser Liberg den aktivitet som tar vid då en person kör fast eller

stöter på problem i sitt effektiva läsande och skrivande. Den meningsskapande aktivite-

ten överges då för en stund och den som läser eller skriver övergår istället till att fundera

över vilka grammatiska regler som gäller, t ex hur en viss bokstavskombination skall

uttalas eller hur ett ord stavas. Den del av språket som ställer till problem plockas ur

sammanhanget och analyseras som en enhet som följer vissa grammatiska regler.

Det grammatiska läsandet och skrivandet är en effektiv teknik som man kan ta till hjälp

då man stöter på problem i sitt läsande och skrivande. Emellertid är det inte detta som vi

menar då vi till vardags talar om att läsa och skriva. Det grammatiska läsandet och skri-

vandet, där man analyserar ett språkobjekt, är endast ett medel för att nå målet; den me-

ningskapande aktiviteten effektivt läsande och skrivande (Liberg, 1993).

Om man utgår från ett lingvistiskt perspektiv kan man enligt Liberg (1993) inte skilja

talspråk från skriftspråk. De är båda språkliga aktiviteter som kan beskrivas som flykti-

ga, dynamiska och kontinuerliga. De kan också båda göras till språkobjekt för att under-

sökas i en metaspråklig aktivitet. De kan framföras i olika språklig dräkt, i allt från in-

formell till formell form, och de kan båda ha inslag av såväl monolog som dialog. Björk

& Liberg (1996) skriver att såväl tal- som skriftspråkande handlar om kommunikation,

om att meddela sig med andra och sig själv. Det handlar i båda fallen om en aktiv me-

ningskapande process där önskan är att göra sig själv förstådd eller förstå vad andra har

för tankar och åsikter.



31

Språkinlärning

Björk & Liberg (1996) beskriver hur barn lär sig tala främst genom att de får använda

språket tillsammans med andra. Föräldrarna stimulerar barnets talutveckling genom att

tolka allt det barnet säger och uttrycker till det bästa. Barnets försök förstärks hela tiden

på ett positivt sätt och det är högt i tak vad gäller grammatiska misstag. Det viktigaste

för föräldrarna är att barnet vågar och vill tala, och de uppmuntrar, stödjer och under-

lättar barnets språkande på olika sätt. Genom goda förebilder, men mycket sällan genom

direkta ingripanden i stil med ”så heter det inte, säg nu så här”, slussas barnet in i ett sätt

att tala som stämmer allt bättre med talspråkets konventioner.

Vidare skriver de att eftersom läsande och skrivande är språkliga aktiviteter på samma

sätt som talande och lyssnande så gäller samma förutsättningar för inlärning i viktiga

avseenden. Också i det tidiga stadiet av skriftspråksinlärandet måste det vara tillåtet för

barnet att göra ”fel”, och precis som när det gäller utvecklingen av talet så är det avgö-

rande för en gynnsam skriftspråksutveckling att barnet möts av en välvillig tolkare som

inte hejdar barnet i dess vilja att använda språket. Av barns talspråksutveckling kan man

lära att även skriftspråkets felstavade ord så småningom rättar till sig för de flesta barn

(Björk & Liberg, 1996).

Också Björn framhåller likheten mellan hur barn lär sig tala och hur de upptäcker hur

man skriver, och menar att barnen genom en slags ”trial-and-error”-prccess aktivt kon-

struerar ett regelsystem som gör det möjligt för dem att producera text som liknar den

som de andra de samspelar med producerar. Så småningom har barnet anpassat sitt

språk till det rådande systemet, och på så sätt rekonstruerat detta.

Liberg (1993) menar att både tal- och skriftspråksinlärandet handlar om inlärande av ett

språk och därför skall betraktas utifrån ett språkligt perspektiv. Om man gör det finner

man många likheter dem emellan. Hon påpekar att inlärningsgången för det effektiva

läsandet och skrivandet påminner mycket starkt om talspråksutvecklingen och att ut-

vecklandet av talspråket och skriftspråket stödjer varandra. Björk & Liberg (1996) skri-

ver att utvecklandet av förmågan att tala, lyssna, skriva respektive läsa hela tiden sker i

samspel, så att man t ex kan lära sig läsa genom att skriva.

Också Vygotsky menar att det finns likheter mellan tal- och skriftspråksinlärandet, vil-

ket framgår tydligt i följande citat hämtat från Goodman & Goodman (1990, sid 223):
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Vidare skriver Goodman & Goodman (1990) att Vygotsky menar att skrivandet måste

vara meningsfullt för barnet. Barnet måste känna ett verkligt behov av att skriva, skri-

vandet måste ingå i en aktivitet som känns nödvändig och relevant för livet, för att man

skall vara säker på att skrivandet inte endast utvecklas som något som handen och fing-

rarna sysslar med, utan som en ny och komplex form av tal. Björn (1996) skriver att

Vygotsky anser att hela hemligheten bakom att lära barn skriva är att organisera barnets

naturliga övergång från att tala och rita bilder till att avbilda språket, på ett lämpligt sätt.

Björk & Liberg (1996) påpekar att många barn under lekfulla och informella former har

kommit en bra bit på väg i sin skriftspråksutveckling innan skolans undervisning tar vid.

De menar att det utmärkande för de läs- och skrivaktiviteter barnen ägnar sig åt före

skolstarten är att de upplevs som meningsfulla. Barnen läser för att nå textens budskap

och skriver för att berätta något. Genom att delta i autentiska, skriftspråkliga situationer,

lär sig barnet, precis som det lärde sig tala genom att delta i autentiska talspåkliga situa-

tioner, att man kan kommunicera med andra genom nedtecknade symboler.

Liberg (1993) beskriver hur barn som, innan de börjar skolan, lär sig läsa och skriva

utan formell undervisning går till väga. Hon menar att barnen i samtalets och lekens

form lär sig den grundläggande grammatiken genom ”ett dopp i det grammatiska ba-

det”. Liberg liknar utvecklingsförloppet vid en U-kurva, där samma beteende – effektivt

läsande och skrivande – återkommer i en mer utvecklad form efter en tids grammatiskt

diskuterande:

The best method [for teaching reading and writing]is one in which children do not
learn to read and write but in which both these skills are found in play situations.
…In the same way as children learn to speak, they should be able to learn to read
and write. (Vygotsky, 1978, p. 118)

begränsat utvecklat
effektivt effektivt
läsande skrivande
och skrivande

utvecklat
effektivt
läsande

   grammatiska        grammatiskt                grammatiskt
   samtal        skrivande                  läsande

       (”utljudning”)              (”ihopljudning”)

(Figuren är hämtad ur Liberg, 1993, sid 26.)
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Liberg (1993) menar ändå att det är viktigt att påpeka att den grammatiska fasen alltid

är en del av ett effektivt språkande. Det grammatiska läsandet och skrivandet försiggår

ofta inom ramen för ett effektivt läsande och skrivande, t ex då barnet får hjälp med att

läsa eller skriva något. På detta sätt lär sig barnet de grammatiska principerna genom att

samtala om dem tillsammans med någon som redan kan mer än de själva, men också

genom att de på egen hand försöker sig på att läsa och skriva. Dessa första egna försök

är mycket stapplande, men genom att vuxna finns till hands om det behövs så övergår

läsandet och skrivandet till att alltmer likna deras.

Liberg (1993) påpekar också att barn väljer olika vägar till målet, och hon skiljer mellan

det hon kallar läsare, skrivare och talare. En del barn föredrar att läsa, och ägnar relativt

liten tid åt det grammatiska samtalandet och skrivandet. Andra ägnar mycket tid åt skri-

vandet på läsandets bekostnad. Ytterligare andra är inte särskilt intresserade varken av

att läsa eller skriva, utan har istället en ymnig inlärningsfas med många samtal om

grammatiska frågor. Hon påpekar vidare att det är vanligt att läsarna passerar det gram-

matiska läsandet ganska snabbt, medan skrivare och talare kan ha en utdragen gramma-

tisk fas. Hon menar också att en ytterligare skillnad mellan olika barn är att en del före-

drar att diskutera grammatiska aspekter tillsammans med andra, medan andra vill klura

ut sådana aspekter på egen hand.

Björn (1996) skriver att barn när de utforskar världen och ställer hypoteser stöter på

skriftspråket som ett kunskapsobjekt bland många andra att utveckla kunskap om. När

barnet aktivt utforskar hur skriftspråket är uppbyggt kommer det ofrånkomligen att göra

misstag på vägen, men forskning har visat att de fel barnen gör är logiska utifrån deras

självkonstruerade regelsystem. Det finns därför forskare som skiljer mellan ”mistakes”

och ”developmental errors”. De senare är både djärva och rationella, och Björn skriver

att de pedagogiska villkoren för barns skrivande handlar om på vilket sätt vuxna bemö-

ter detta utforskande och risktagande i barnens texter.

Brew (1998) skriver att det på Nya Zeeland endast finns en teori om hur läs- och

skrivinlärning går till, och att denna teori i stort sett gäller för all inlärning. Man menar

att vi lär oss genom att uppmärksamma ledtrådar, och att alla ledtrådar fungerar som

berikande informationskällor. Förutom att uppmärksamma dessa ledtrådar, behöver vi

också en fungerande strategi för att integrera dem. Man anser att läsinlärning handlar

om att lära sig tolka meningsfulla budskap, och att läsning är ett samspel mellan vad

som står på sidan i boken och vad som redan dväljs i läsarens huvud. Vidare finns en
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utarbetad undervisningsfilosofi som går ut på att utveckling stimuleras av en pendling

mellan stöd och utmaning.

I flera av mina källor har jag stött på uppfattningen att skrivandet spelar en avgörande

roll när ett barn skall lära sig läsa. Carlquist (1995) skriver att forskning har visat att 75

procent av de barn som lär sig läsa innan de börjar skolan gör det genom att skriva.

Brew (1998) betonar att skrivandet i Nya Zeeland betraktas som oerhört viktigt för lä s-

utvecklingen, och att det i huvudsak är under skrivlektionerna som barnen får grafofo-

nisk träning.

Också Björk & Liberg (1996) påpekar att den grammatiskt fonologiska medvetenheten

utvecklas bäst i lek och när barnet får skriva egna texter. De menar att barnet i samtal

om försök att skriva ord de själva har valt samlar på sig erfarenheter om hur bokstäve r-

na ser ut och låter, i vilken ordning de skall komma och hur man gör för att ljuda. Dessa

erfarenheter kan barnet sedan använda för att försöka läsa okända ord. De menar vidare

att det av flera skäl är lättare för barnet att skriva genom att ljuda ut än att läsa genom

att ljuda ihop. I skrivandet väljer barnet själv vilka ord som skall skrivas, och orden är

välkända för barnet. I skrivandet använder barnet de bokstäver han eller hon kan och

hoppar ibland över resten, medan det i ihopljudandet är nödvändigt att känna till alla de

bokstäver som ingår i ordet. Det är också lättare att i skrivandet stanna upp och tänka

eller be om hjälp utan att helheten går förlorad.

Även Björneloo & Hydén (1988) betonar skrivandet som en väg till läsinlärning. Hon

menar att det ansträngande arbetet med att analysera ljuden i ett ord man gärna vill skri-

va är den bästa tänkbara förberedelse för läsning. Hon frågar sig om det inte i själva

verket är så att det är under detta sökande efter bokstavssymboler, denna kamp att trans-

formera ett budskap till text, detta lyssnande inåt, som barnen lär sig både skriva och

läsa.

Utveckling av språkandet

Jag har i litteraturen stött på uppfattningen att det är avgörande för barnens språkliga

utveckling att de utvecklar ett metakognitivt förhållningssätt till sitt språkande. Brew

(1998) skriver att den viktigaste uppgiften för den nyzeeländska läraren inte är att un-

dervisa om ett ämne som sådant, utan att främja att eleverna ”lär sig lära”. Liberg

(1993) beskriver den stora erövring barnet gör när det börjar delta i metaspråkliga akti-
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viteter, och således skaffar sig ett språk för att tala om språket. Tidigare har barnet talat

om saker i sin  omgivning, nu kan det också börja tala om det språk han eller hon an-

vänder för att tala om världen, och har på så sätt tagit ett steg i riktning mot ett mycket

avancerat sätt att förhålla sig till sig själv och sitt språkande.

Calkins (1995) beskriver den medvetenhet som kan växa fram hos barn i mellanstadie-

åldern. Hon skriver att Howard Gardner kallar denna mellanbarndomsperiod för

”kompetensens ålder”, eftersom det är då som barnen utvecklar vissa tekniska färdig-

heter och börjar kunna planera och förhålla sig medvetet till sitt arbete. Calkins påpekar

att denna medvetenhet inte kommer av sig själv, utan växer fram i samtal där läraren ber

sina elever sätta ord på vad det är de gör när de läser och skriver.

Vidare skriver Calkins (1995) att André Malraux har fört fram tanken att det är med-

vetenheten som skiljer en vuxens verk från ett barns, och att ett barn trots att det ofta är

konstnärligt inte kan kallas konstnär, eftersom det är gåvan som kontrollerar barnet och

inte tvärtom. Eftersom små barn inte är medvetna och överlagda kan man enligt Mal-

raux i stort sett betrakta deras konstfullhet som lyckliga tillfälligheter. Man kan därför

förvänta sig vad som helst av ett litet barn, förutom medvetenhet – och därför inte heller

mästerskap. Medvetenhet hänger ihop med mästerskap på så sätt att det är detta som ger

möjlighet att upprepa det som fungerar, sträva efter vissa effekter eller undvika det som

inte fungerar. Calkins påpekar också att när barnen blir mer medvetna om vad de gör så

blir de också mer öppna för diskussioner och instruktion.

Alvåker & Boglind (1991) skriver att man måste komma ihåg att utveckling och inlär-

ning tar tid. Om man arbetar processinriktat är skrivundervisningens delmål flöde, klar-

het och korrekthet . Dessa mål kan gälla för en enskild text, men också för elevernas

skrivutveckling på lång sikt. De föreslår att man i de lägre klasserna eller med oerfarna

skribenter betonar skrivflödet, under mellanstadiet ökar kraven på klarhet, för att kanske

i slutet av grundskoletiden eller på gymnasiet uppnå den fullständiga korrektheten. De

betonar att det är nödvändigt att arbeta med delmålen i den nämnda ordningen, och att

det alltså inte går att kräva korrekthet och tro att skrivflödet kommer senare.
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Whole language

Brew (1998) skriver att den nyzeeländska grundsynen på hur barn lär sig läsa och skriva

kallas ”whole language”. Hon beskriver grundtanken i detta begrepp som att barn ut-

vecklar sin språkkompetens genom att i meningsfulla sammanhang använda språket i

olika sociala situationer. Tanken är att läsande och skrivande skall röra sig om kommu-

nikation, och inte om färdighetsträning som sådan.

Goodman & Goodman (1990) skriver att ett grundläggande antagande, med stöd hos

Vygotsky, inom whole language är att skrivet såväl som talat språk utvecklas när det

används i ett sammanhang. När barnen har verkliga avsikter med att använda språket,

och när språket som används är helt, relevant och funktionellt, då utvecklar barnen i sitt

användande av språket kontroll över språkprocesserna. Under dessa autentiska läs- och

skrivtillfällen, dvs tillfällen som har en personlig och betydande mening för barnen,

utvecklas läsandet och skrivandet genom att barnen interagerar med texten. Detta sker i

en process där barnen ständigt löser problem och skaffar nya eller förbättrar sina gamla

strategier.

Vidare menar Goodman & Goodman (1990) att det är nödvändigt att barnen ”badar i

språk” för att skriftspråksinlärandet skall gå enkelt och smidigt. I ett skriftspråkligt

samhälle omges barnen ständigt av det skrivna ordet, och därför börjar de också bli

medvetna om dess funktion långt innan de börjar skolan. De börjar också använda det i

leken. När barnen kommer till skolan finns enligt Goodman & Goodman möjlighet till

att i ännu större utsträckning låta barnen omges av språk. I skolan finns också lärare

som kan fungera som medlare mellan barnen och denna litterära miljö.

En grundsats inom whole language är att barn lär när de har, och också vet att de har,

kontroll över sitt eget lärande. När barnen ”badar i språk” kan de läsa och skriva utifrån

sina egna syften. På detta sätt får de kontroll över och bli stärkta och myndigförklarade

(”empowered”) i sitt lärande. Ett annat grundläggande antagande är att varje barn kan

lära utifrån sina förutsättningar, dvs utifrån sin kultur och sina värderingar och intres-

sen. På detta sätt kan var och en bygga på sina starka sidor, och det finns inga ”socialt

missgynnade” barn i ett whole-language-klassrum. Goodman & Goodman (1990) skri-

ver att whole language öppnar dörren till ”the literacy club” för båda könen och för alla

klasser, raser och språkgrupper.
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Goodman & Goodman (1990) beskriver två krafter som formar och utvecklar språket,

och använder centrifugal och centripetalkraften som en metafor för att visa hur dessa

balanserar varandra. Den centrifugala kraften symboliserar människors förmåga att in-

dividuellt eller kollektivt skapa, eller ”uppfinna”, nya språk för att ta itu med nya erfa-

renheter, känslor och idéer. Utan denna kreativa kraft skulle språket snart bli oanvänd-

bart som verktyg för lärande, och det skulle inte kunna användas för att delge andra tan-

kar kring nya erfarenheter. Om denna kraft verkade ensam skulle det emellertid leda till

att människor efter ett tag hade utvecklat sinsemellan helt olika språk och inte längre

kunde förstå varandra. Språket skulle förlora sin sociala funktion. Just behovet av att ha

ett språk som fungerar för kommunikation med andra fungerar som den motverkande

centripetala kraft som håller samman språket.

När språket förändras finns alltid en balans mellan den kreativa kraften och behovet att

kommunicera, och både ”uppfinnandet”, det personliga skapandet av språket, och kon-

ventionen, det socialt etablerade normgivande systemet, behövs för att språkinlärning

skall äga rum. För att ett barn skall komma att betrakta sig som medlem i, och inte som

utestängd från, ”the literacy club”, är det enligt Goodman & Goodman (1990) avgöran-

de att balansen mellan ”uppfinnande” och konvention upprätthålls när ett barn lär sig

läsa och skriva.
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METODISKA KONSEKVENSER

Jag har funnit att mina inspirationskällor har mycket gemensamt också vad gäller de

metodiska konsekvenser de drar av sitt teoretiska resonemang. En tanke som ofta åter-

kommer handlar om vikten av att organisera autentiska inlärningssituationer som är

meningsfulla för barnen. En annan är att lärarrollen förändras om man antar ett annat

sätt att se på undervisning. Mina källor framhåller också att ett gott socialt klimat i klas-

sen är både en förutsättning för, och ett resultat av, ett samarbetsinriktat och kvalitativt

sätt att lära.

Calkins (1995) för fram en tanke som kan vara intressant att ha i tankarna då man ägnar

sig åt metodik. Hon skriver att:

Hon påpekar också vikten av att bevara integriteten i nya löftesrika metodiska idéer.

Enligt Calkins är vi annars benägna att ta nya radikala idéer och tänja, klippa av, vrida

och foga ihop dem så att den nya undervisningen i slutändan blir mycket lik den gamla.

Detta beror på att vi försöker få de nya metoderna att passa in i existerande normer i

skoldagen snarare än att ändra dessa normer.

Autentiska inlärningssituationer

En metodisk riktlinje som förs fram av de flesta av mina källor handlar om vikten av att

skapa autentiska inlärningssituationer. Mina källor behandlar dels hur man rent praktiskt

kan organisera undervisningen för att möjliggöra dessa situationer. De ger också rikt-

linjer för den autentiska undervisningens innehåll. Exakt hur begreppet autenticitet skall

uppfattas definieras så vitt jag kan se inte av någon av mina källor. Ändå kan man mel-

lan raderna hos t ex Björk & Liberg (1996) och Goodman & Goodman (1990) förstå att

det handlar om situationer där språket används på ett verkligt sätt av elever med verkli-

ga motiv.

Varje skolupplevelse kan enligt Goodman & Goodman (1990) vara ett autentiskt tal-

eller skriftspråkligt tillfälle där läraren inbjuder eleverna att delta i ett möte med språket

och världen. De skriver att autentiska litterära tillfällen kännetecknas av att de har en

Det är inte fler tekniker och strategier vi behöver för att undervisa bra
utan snarare en vision om vad som är väsentligt. – Det är inte antalet
goda idéer som förvandlar vårt arbete till konst utan urvalet, balansen
och avsikten med dessa idéer (sid 5).
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personlig och viktig betydelse för språkanvändaren. De påpekar också att när fokus i

klassrummet ligger på autentiska erfarenheter så engageras eleverna i ett avsikts- och

meningsfullt användande av språket, så att det inte förekommer att språket på ett ona-

turligt sätt bryts ned i sekvenser av delfärdigheter som lärs in utanför den funktionella

kontexten.

Björk & Liberg (1996) menar att autentiska skrivsituationer skapas då det finns en

verklig mottagare för elevernas texter. De skriver vidare att om skrivsituationerna är

autentiska så blir de också meningsfulla. Alvåker & Boglind (1991) påpekar att eleverna

blir motiverade att skriva då de får skriva i situationer där de märker att deras texter

fyller en funktion. De beskriver skivprocessen som ett autentiskt sätt att arbeta med

skrivning, och framhåller att det är på detta sätt professionella skribenter och författare

arbetar.

Undervisningens organisation

Alvåker & Boglind (1991) skriver att eftersom språket utvecklas i samspel mellan män-

niskor så är det viktigt att organisera arbetet så att kommunikation möjliggörs. Eftersom

läraren inte hinner kommunicera direkt med alla elever så är det nödvändigt att skapa

arbetssätt där eleverna kommunicerar med varandra. I ett processinriktat skrivande, där

eleverna läser upp sina texter och får hjälp av varandra, finns rika tillfällen till samtal

mellan eleverna.

Calkins (1995) beskriver närmare vad som är viktigt då man organiserar en skrivarverk-

stad där eleverna jobbar utifrån skrivprocessen. Hon betonar vikten av fast struktur och

rutin. Det är viktigt att skrivandet har en förutsägbar plats på schemat och att eleverna

skriver ofta, helst varje dag. För att eleverna skall kunna bli djupt engagerade i sitt skri-

vande, för att de skall kunna utforska sina idéer och låta dem växa, skriva utkast, läsa

upp och bearbeta, behöver de mycket tid. Calkins rekommenderar att en timme om da-

gen ägnas åt skrivande. Eleverna måste veta vilken tid de har till sitt förfogande så att de

kan vara förutseende och planera sitt skrivande.

Calkins (1995) skriver vidare att också själva skrivarverkstaden bör ha en enkel och fast

struktur. Om den ständigt förändras, t ex till följd av att läraren hela tiden skapar nya

kreativa lektionsplaneringar, förblir barnen redskap som passivt väntar på lärarens pla-

nering. Om eleverna istället vet vad de kan förvänta sig, och vad som förväntas av dem,
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kan de själva komma vidare. På detta sätt befrias också läraren från uppgiften att ordna

aktiviteter och kan istället ägna tiden åt att lyssna till och reagera på det enskilda elever

skriver. Calkins skriver att den enda absolut nödvändiga delen av en skrivarverkstad är

arbetstiden, dvs den tid då eleverna går till sina bänkar eller bord eller ställen på golvet,

och likt artister i en studio arbetar med sina pågående projekt. Andra möjliga bestånds-

delar är minilektioner då läraren under några minuter undervisar hela klassen, kamrat-

samtal och/eller responsgrupper, uppläsningsstunder och publiceringar.

Också Björk (1995b) betonar att a och o i arbetet med läsning och skrivning är att un-

dervisningen organiseras på ett funktionellt sätt. Arbetet måste vara väl strukturerat. Så

snart eleverna vet vad som förväntas av dem, och vilka yttre ramar och regler som gäll-

er, kan de erbjudas stora möjligheter att ta ansvar för sin egen inlärning. Ett sätt att göra

ramarna tydliga är enligt Björk att planera och utsmycka klassrummet på ett funktionellt

och tilltalande sätt. En hel del arbete skall göras tillsammans i större eller mindre grup-

per, men barnen skall också kunna arbeta enskilt. Flera olika aktiviteter skall kunna

pågå samtidigt, men samtidigt måste alla få arbetsro. Klassrummet behöver därför delas

in i olika avdelningar som är utrustade för olika aktiviteter.

De olika aktivitetsplatser som enligt Björk (1995b) bör finnas i ett klassrum är en öppen

plats där hela klassen kan samlas, läsplatser, bord där en mindre grupp barn kan samlas

för att t ex läsa, bokhylla, utställningsplats för barnens egna alster, en plats med band-

spelare och hörlurar och en plats där det finns diverse skrivmaterial. Det är också bra

om det finns en datorplats, en lekhörna med t ex utklädningskläder och en plats för ska-

pande i olika material. Det barnen behöver måste finnas placerat på ett för dem åskåd-

ligt och lättillgängligt sätt. Det är bra om så mycket av det som möjligt är märkt med

lämpliga skyltar eller etiketter.

Åhs (Utbilder 1/95) beskriver att lärarna i Nya Zeeland är skickliga i att organisera bar-

nens eget lärande och deras samarbete i olika smågrupper och att barnen arbetar/leker

på detta sätt under större delen av dagen. Klassundervisning används sällan, utan alla

barn läser och skriver på sin nivå. Ändå finns många aktiviteter där barnen samarbetar

och lär av varandra. Åhs skriver att arbetet präglas av både frihet och ansvar, både krea-

tivitet och struktur. Hon skriver också att klassrummet är möblerat för barn som är akti-

va hela dagen, med läsvrå, lekvrå, lyssna-på-band-vrå och andra avskärmningar. Brew

(1998) skriver att klassrummen i Nya Zeeland är rymliga jämfört med de flesta svenska

klassrum, och att detta möjliggör att olika kunskaps- och inlärningscentra finns runt om
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i klassrummet. Hon skriver också att väggarna i klassrummet är täckta av barnens färg-

starka arbeten, eftersom den nyzeeländska pedagogiken bygger på rön som säger att

speciellt de yngre eleverna skall vara omgärdade av stimulerande material. Det är också

vanligt att läraren sätter upp planscher med råd, t ex om steg i skrivprocessen eller

forskning, på väggarna. För att främja elevernas självständighet kan läraren sedan hän-

visa till dessa då eleverna arbetar.

Undervisningens innehåll

Goodman & Goodman (1990) skriver att det är viktigt att det som försiggår i klassrum-

met är meningsfullt för eleverna. Redan som små nybörjare måste barnen tillåtas vara

delaktiga i beslutsfattande, och det är viktigt att eleverna ser relevans i de aktiviteter

som de väljer att ägna sig åt. Också Johansen m fl (1997) betonar att det är viktigt att

eleverna känner att lusten att lära hela tiden knyts samman med det de faktiskt gör, och

att undervisningens innehåll därför är en viktig kärnpunkt redan vid skolstarten. Efter-

som gemensamma upplevelser skall öppna för en mångfald av möjligheter att tillägna

sig kunskaper, färdigheter, värderingar och förhållningssätt ska innehållet vara mer är

gott. På Bifrostskolan väljs innehållet från samhällets, naturens och fantasins värld.

Johansen m fl (1997) menar vidare att skolarbetet inte enbart skall anpassas till barnens

aktuella intressen och aktivitetsformer, så att barnen bara fullföljer det de redan kan och

förstår. Tvärtom skall arbetet i skolan innebära en provokation och en utmaning. Det

skall vara en utmaning i förhållande till det barnen ändå ägnar sig åt utanför skolan och

en motvikt i form av något annorlunda och intressant. Innehållet skall ge plats för både

fantasi, känslor och intellekt och vara starkt, levande och sant. Därför väljer lärarna på

Bifrostskolan ofta att utgå från konsten i sin undervisning, eftersom de upplevelser

konsten för med sig är som en stor solfjäder som kan breda ut sig åt många håll. De me-

nar att lärarna skall välja innehållet utifrån ett kvalitetsbegrepp, även om detta innebär

en risk att eleverna till en början uppfattar det som tråkigt. Det väsentliga är att barnen

konfronteras med något nytt, som har kvalitet och värde, och som de kan identifiera sig

med även om de inte av sig själva skulle ha valt att ägna sig åt det.

Åhs (Utbilder 1/95) beskriver att man i den nyzeeländska skolan ofta arrangerar språk-

upplevelser. Det  kan handla om utflykter, forskning, teater, musik, lyrik med mera, och

upplevelserna dokumenteras sedan till exempel i form av bilder och texter som sätts upp
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i klassrummet. Också Calkins (1995) skriver att  läraren kan uppmana eleverna att do-

kumentera det de upplever i skolan, till exempel genom att be dem ta med sig sina an-

teckningsböcker till föreläsningar, filmvisningar och uppträdanden.

Calkins (1995) varnar dock för att låta hela skrivundervisningen bestå av att eleverna

skriver utifrån upplevelser som läraren arrangerar. Istället måste eleverna uppmanas att

skriva om, och därmed skapa mening i, saker som händer i deras egna liv utanför sko-

lan. Calkins menar att om läraren hela tiden tillhandahåller ämnen från sin erfarenhet lär

sig eleverna indirekt att deras liv inte är värda att skriva om. Att undervisa i skrivning

handlar i stället om att hjälpa barnen att se att deras liv och upplevelser har betydelse.

Kanske är det detta som också Goodman & Goodman (1990) syftar på när de skriver att

lärare måste veta mycket om sina elever och de liv de lever för att kunna skapa och ta

till vara autentiska inlärningssituationer. De skriver att det är viktigt att lärare är känsli-

ga för hela den sociala kontext eleven lever i, så att de kan avgöra vad som är kriteriet

för en autentisk situation där eleven lär sig språk som är meningsfullt och funktionellt i

just hans eller hennes liv.

Goodman & Goodman (1990) skriver att eftersom barnen växer upp i ett skriftspråkligt

samhälle så är de redan innan skolstarten omgivna av det tryckta ordet. I skolan bör des-

sa språkliga upplevelser fortsätta och intensifieras, så att skolan kan erbjuda en litterär

miljö som till och med kan vara rikare än den i världen utanför. Att litteraturen har en

viktig funktion i skolarbetet betonas även av Sandberg (1995). Den kan ge barnen stor

glädje i sin vardagsvärld, just där de befinner sig mitt i sina egna liv. Hon menar att bo-

ken är ett viktigt redskap för att utveckla språk, tanke, känsla och fantasi. Hon skriver

att:

Ett barn pendlar alltid

mellan TRYGGHET och OTRYGGHET

mellan VERKLIGHET och FANTASI.

Och då kan boken bli den rytmiska pendeln

som svänger

Mellan SÄKERHETEN och ÄVENTYRET.
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Åhs (Utbilder 1/95) skriver att barnen i den nyzeelänska skolan lär sig läsa genom att

läsa riktiga böcker. Det skall vara böcker med ett innehåll som har betydelse för barnen.

Läsningen skall upplevas som något positivt så att den blir ett möte barnen vill fortsätta

med.  Goodman & Goodman (1990) skriver att vid läsning av autentiska texter sker ett

utbyte mellan läsaren och texten. I detta möte löser läsaren oavbrutet problem och byg-

ger nya eller utökar sina redan existerande psykolingvistiska strategier. Detta sker efter-

som texten tillhandahåller de problemlösningssituationer som läsare behöver för att ut-

vecklas. De skriver vidare att de utifrån sin forskning dragit slutsatsen att läsaren under

läsningen utvecklar nya strategier, nytt ordförråd och ny tro på sin egen läsförmåga utan

någon diskussion eller hjälp. I mötet mellan läsaren och den autentiska texten är det

alltså texten i sig som förmedlar den nya kunskapen, medan läsaren tar kontroll över sin

egen inlärning.

Lärarrollen

Att lärarrollen blir annorlunda, jämfört med den traditionella, om man vill jobba utifrån

den teoretiska grundval jag har presenterat i detta arbete betonas av nästan samtliga av

mina källor. Johansen m fl (1997) använder S∅ren Kierkegaards berömda ord för att

beskriva lärarens uppgift i en skola där eleverna står i centrum:

Läraren skall inte härska utan tjäna, och med ödmjukhet lyssna till barnens åsikter, kun-

skaper och färdigheter för att kunna ta barnen i handen just där. Detta är enligt Johansen

m fl (1997) den uppgift man har tagit på sig om man valt att bli lärare. Det handlar inte

om att bli beundrad utan om att göra det man valt. De poängterar dock att denna

”Att man, när man verkligen vill lyckas leda en människa till en bestämd plats,
först måste se till att finna henne där hon är och börja där.
Detta är hemligheten med all konst att hjälpa. Var och en som inte kan det, tar
miste när han anser sig kunna hjälpa någon annan.
För att i sanning kunna hjälpa någon annan, måste jag förstå mer än denne –
men också först och främst det han förstår. Om jag inte gör det, så hjälper min
större förståelse honom inte alls. Om jag ändå vill hävda min större förståelse,
så är det för att jag är så förfärligt stolt så att jag i grund och botten i stället för
att vara till gagn för honom vill beundras av honom.
Men all sann hjälp börjar med ödmjukhet: Hjälparen måste först vara ödmjuk
inför den han vill hjälpa, och härvid förstå att det att hjälpa inte är att vara den
mest härsklystna, utan den tålmodigaste, att det att hjälpa är villighet att tills
vidare finna sig i att ha fel och i att inte förstår det som den andre förstår.”

S∅ren Kierkegaard: Brudstykke af en ligefrem meddelelse (1859)
(I Abildtrup Johansen m fl, 1997, sid 40)
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omstrukturering i förhållande till gamla normer inte innebär att lärarens roll nedvärderas

eller blir perifer. Tvärtom hävdar de att:

Johansen m fl (1997) skriver också att lärarens värde och själva meningen med uppgif-

ten ligger i att den vuxne, på ämnets och barnens premisser, ger sig hän och tar med sig

barnen ut för att tillsammans uppleva världen. Läraren måste dela sina upplevelser med

barnen, och inse att barn är kloka och värda att tala med. Om detta skriver även Carl-

quist (1995), och påpekar att hon deltar på samma villkor i allt som eleverna utsätts för.

Hon fungerar dessutom som den enande kraften och arbetsledaren. Goodman & Good-

man (1990) skriver att läraren i ett whole language- klassrum blir sina elevers ledare i

kraft av sin större erfarenhet, sin kunskap och sin respekt för eleverna. De påpekar att

detta inte innebär att läraren abdikerar från sin auktoritet eller sitt ansvar, men att rela-

tionen mellan lärare och elever präglas av förtroende och samarbete istället för konflikt

och dominans.

I ett whole language-klassrum väntar enligt Goodman & Goodman (1990) ett antal nya

roller för läraren. Eftersom lärarens arbete i ett whole language-klassrum inte reduceras

till att administrera någon annans arbetsblad, ”skill drills” och läsläror till maktlösa ele-

ver, får läraren kraft och myndighet, han eller hon blir ”empowered”. Lärarens uppgift

är att i sin tur stärka och myndigförklara eleverna genom att värdesätta dem och vad de

kan, gör och står för. Enligt Goodman & Goodman är whole language-läraren på inget

sätt passiv, utan fyller flera viktiga funktioner:

• Läraren är initiativtagaren. Det är läraren som planerar för och skapar de autentiska

inlärningssituationerna. Läraren deltar sedan själv i dessa för att stimulera eleverna

att delta i problemlösandet, och för att uppmuntra eleverna när de identifierar och

försöker tillmötesgå sina behov.

• Läraren är observatören. När barnen leker och arbetar observerar läraren barnen

noggrant för att se var i sin utveckling de befinner sig, och för att upptäcka naturliga

proximala utvecklingszoner. Läraren kan inte själv skapa utvecklingszoner, utan

måste upptäcka tecknen på vad ett barn med stöd skulle kunna klara av. Om läraren

Läraren är en god vän, som man kan lita på, någon man kan utbyta åsikter med,
som vill ge något av sig själv, tar en på allvar, har åsikter, kunskap och inställ-
ningar. En människa som tar livet på allvar, och som samtidigt känner livs-
glädje och tycker att livet har en mening. Därför är lärarens roll det allra mest
centrala i undervisningen (sid 40-41).
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inte är framgångsrik som observatör kommer han eller hon att missa barnets proxi-

mala utvecklingszoner, och chansen till växande och lärande går förlorad.

• Läraren är medlaren. Optimal inlärning kräver undervisning som stödjer och möj-

liggör lärandet, utan att kontrollera, förvränga eller motarbeta det. Då barnen befin-

ner sig i en situation där problem behöver lösas eller upplevelser och erfarenheter

behöver ges en förståelse finns läraren med som medlare. Han eller hon stöder inter-

aktionen som leder till lärande, utan att egentligen vara direkt orsak till eller kon-

trollant av lärandet. När det gäller läsning och skrivning innebär detta att läraren in-

griper så lite som möjligt i förhållandet mellan läsaren eller skribenten och texten,

men ändå tillhandahåller tillräckligt med stöd för att barnet skall kunna göra det

mesta av sin utvecklingszon. Läraren medlar genom att ställa en fråga här, komma

med en ledtråd där och kanske genom att rikta barnets intresse mot förbisedd info r-

mation. Detta sker enligt principen ”less can be more”, och det är viktigt att läraren

vet skillnaden mellan att hjälpa ett barn göra något och att göra det åt barnet eller

kontrollera det barnet gör. När barnet bygger sin förståelse är det viktigare att det

utvecklar sina egna strategier än att det är överens med läraren. Att se läraren som

medlare innebär att man accepterar tanken  att lärarrollen är aktiv, och att lärande

stöds av undervisning men inte kan tvingas fram.

• Läraren är befriaren. Det finns en avgörande skillnad mellan att medla och att ingri-

pa, och den skillnaden avgör huruvida läraren befriar eller förtrycker sina elever.

Om läraren ingriper och tar kontrollen över lärandet, och på förhand avgör vilken

inlärning som skall godtas, kommer elevernas självförtroende att undergrävas. Lära-

ren blir den sociala konventionens försvarare och kreativitetens och uppfinnandets

förtryckare. Med en undervisning som hela tiden griper in och försöker pressa in

eleverna i den sociala konventionen kommer vissa barn att finna inträde i ”the lite-

racy club”, och väl där få en viss frihet att själva skapa. Andra kommer att bli förvir-

rade då deras försök att ta sig an skriftspråket avvisas med hänvisning till att de stri-

der mot konventionen. Dessa barn stängs ute från ”klubben” och riskerar att fastna i

en ond cirkel av förvirring, misslyckanden och förlorad kontroll.

Whole language-läraren kan inte befria eleverna från samhället eller den sociala in-

teraktionens restriktioner, men han eller hon kan befria dem från det kontrollerande

inslaget i traditionell undervisning och uppmuntra eleverna att ledigt och otvunget

delta i tal- och skriftspråkliga situationer där språk är ett verktyg för kommunika-
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tion. Läraren kan göra klassrummet till ett ställe där elevernas eget språk är full-

komligt accepterat, ett ställe där eleverna är fria att själva upptäcka den sociala kon-

ventionen i autentiska språkliga situationer. I traditionell undervisning har lärare

alltför ofta belönat likformighet, straffat experimenterande och risktagande, och

gjort elever förvirrade genom att presentera regler som eleverna just var på väg att

på egen hand skaffa sig förståelse för. Whole language-läraren uppmuntrar istället

risktagande, experimenterande, uppfinnande och gissningar – de befriar eleverna

och uppmuntrar dem att skriva och läsa ofullständigt. Eftersom misstag och ”fel” vi-

sar på spänningen mellan det språk eleverna skapar och den sociala konventionen,

går läraren in som medlare och ger eleverna friheten att lära av sina misstag.

Björn (1996) skriver att läraren har stor makt att styra elevernas aktiviteter i olika rik t-

ningar. Han eller hon är därför ett viktigt villkor för elevernas möjligheter till aktivt

meningsskapande i arbetet med text. Läraren kan, genom vad Björn kallar ett bemötan-

de förhållningssätt, skapa dialogiska möten med barnen. Dialogen kännetecknas av ett

genuint möte mellan människor, och fordrar av läraren en lyhördhet för elevernas sätt

att uppfatta det man talar om. Läraren måste försöka förstå barnets perspektiv på saker

och ting, för att på rätt sätt kunna gå in och stödja barnet i arbetet med texten.

Calkins (1995) pekar på ytterligare en roll för läraren då eleverna skall utveckla sin läs-

och skrivförmåga, nämligen den att själv fungera som förebild. Hon menar att en lärares

sätt att undervisa i skriftspråket för alltid kommer att ändras om han eller hon själv erfar

kraften i att läsa och skriva i sitt eget liv. Vidare skriver hon att man inte kan undervisa

bra i skrivning med mindre än att man litar på att det finns äkta, mänskliga anledningar

till att skriva. Det kommer då att visa sig att det är stor skillnad mellan att å ena sidan

”motivera”, dvs lirka, locka, tvinga eller muta eleverna till att skriva, och att å andra

sidan hjälpa dem att bli djupt och personligt involverade i sitt skrivande. En uppgift för

läraren är enligt Calkins att visa vilken roll läsandet och skrivandet spelar i hans eller

hennes eget liv, för att därigenom uppmuntra eleverna att ta reda på hur läsning och

skrivning kan berika också deras liv. Hon skriver också att det att barn omges av mento-

rer som är glada personer som visar kärlek till läsning och skrivning, kanske är den allra

viktigaste faktorn för att de skall lära sig läsa och skriva. Också Björk (1995) skriver att

det är viktigt att läraren, t ex genom att berätta om egna läsupplevelser, visar att han

eller hon har ett genuint intresse för att läsa.
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Det sociala klimatet i klassen

Att inte bara en annorlunda lärarroll, utan också ett gott socialt klimat i klassen, krävs

för att det skall bli kvalitet i lärandet betonas av mina inspirationskällor. Brew (1998)

beskriver det som att alla vuxna i den nyzeeländska skolan är medvetna om betydelsen

av att umgås positivt. Lärarna ser sig som arkitekter som bygger vänliga och kunniga

barn genom att alltid lyfta fram och utgå från det positiva. De höjer sällan rösten, och

istället för att tillrättavisa barnen med ett ”inte”, som i ”Gör inte det!” eller ”Så får du

inte göra!”, så uppmanar de lugnt barnen att reflektera och bete sig på ett annat sätt.

Lärarnas positiva förhållningssätt till eleverna leder för det mesta till att skolorna präg-

las av en anda av vänlighet, artighet och respekt.

Calkins (1995) skriver att kvaliteten på skrivandet i en klass beror mer på tonen, värde-

ringarna och förhållandena i klassgemenskapen än på något annat. Det som händer på

skolgården, på bussen eller i matsalen avgör hur skrivandet och lärandet i klassrummet

kommer att se ut. Man kan inte skriva bra om man är rädd för att skriva om sig själv,

eller om man är rädd för att låta sin egen individuella röst höras över andra röster.

Calkins (1995) skriver också att det sociala klimatet i en klass, åtminstone en bra bit

upp på mellanstadiet, till största delen skapas av läraren. Hon menar att det avgörande är

att läraren bryr sig om, och både vågar se och tala om den underkultur som skapas av

eleverna under och omkring undervisningen. Hon skriver att hon inte nog kan under-

stryka betydelsen av att lärare är pålitliga, konkreta och sårbara människor, så att de

genom sitt föredöme kan påverka klassgemenskapen till att bli tolerant och respektfull.

Vidare beskriver hon möjligheten som ligger i att läraren från början beter sig som om

det önskade beteendet redan existerade i klassen, och behandlar sina elever som om de

verkligen var kompetenta, känsliga och välmenande. Hon menar att eleverna då till en

förvånande grad kommer att agera som det förväntas av dem.

Goodman & Goodman (1990) skriver att eftersom samarbete, både mellan lärare och

elev och elever emellan, är avgörande för att skapa en optimal situation för lärande, så

är nyckeln till en lärares framgång att han eller hon lyckas skapa en atmosfär av ömse-

sidig respekt i sitt klassrum. Det är viktigt att klassen blir en social gemenskap där lära-

ren värdesätter varje elev och hjälper eleverna att värdesätta sig själva och varandra.

Goodman (1991) skriver att det är vanligt att eleverna i ett whole language-klassrum är
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så involverade i och upptagna av att lära, att det dåliga uppträdande som blir följden av

uttråkning och brist på engagemang är sällsynt.

Carlquist (1995) skriver att hon anser att tjusningen med läraryrket är att barn med

mycket olika bakgrund och olika förutsättningar samlas i en och samma klass. Hon an-

ser dock att man måste fundera över hur man på bästa möjliga sätt kan hjälpa dem att

vara tillsammans, och hur man kan låta barnen behålla och bygga vidare på sin origina-

litet. Det är viktigt att barnen vågar ta risker. De måste veta att de andra i klassen är to-

leranta mot olikheter, eftersom olikheterna ska ge styrka åt klassens sätt att vara och

lära. Carlquist menar att ett tillåtande och accepterande klimat måste råda i klassen om

man skall kunna arbeta med barn som kommer till skolan med olika behov, och hon

anser att just dessa egenskaper omsätts i ett processorienterat arbetssätt. Hon påpekar att

med allt talande och skrivande och uppläsande som behövs under processens gång så lär

man känna varandra så väl att det blir lättare att vara och lära i klassen.
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DISKUSSION

Det har nu blivit dags att reflektera över och ta ställning till de tankar som jag har pre-

senterat i detta arbete. Jag skall kommentera den gemensamma teoretiska grunden såväl

som de metodiska konsekvenserna. Här finns mycket att diskutera, men jag har valt att

fatta mig kort och tar endast upp det som jag uppfattar som allra viktigast. Jag skall ock-

så beskriva hur jag ser på det beslutsunderlag arbetet har gett mig, samt vilket beslut det

har lett mig fram till. Jag börjar emellertid med några tankar om själva arbetets upp-

läggning och genomförande.

Diskussion av arbetets uppläggning och genomförande

Valet att låta mitt examensarbete bestå av en litteraturstudie har känts naturligt, efter-

som det var just i litteraturen jag mötte mina inspirationskällor. Jag tror att det enklaste

sättet att  ta reda på vilka grundläggande antaganden en författare har är att läsa vad han

eller hon har skrivit. Att även den del av arbetet som behandlar de metodiska konse-

kvenserna av det teoretiska resonemanget bygger på litteraturstudier känns inte lika

självklart. Här hade jag kanske kunnat bygga på en mer direkt kontakt med klassrums-

verkligheten, men jag har gjort bedömningen att det skulle vara alltför tidsödande, om

ens möjligt, att inom ett rimligt geografiskt område hitta lärare vars undervisning har sin

grund i de teorier som arbetet beskriver.

Själva tillvägagångssättet för att ta fram de centrala tankarna i litteraturen kan också

vara värt att fundera över. Jag är medveten om att det är ett subjektivt urval, eftersom

det utgår från vad jag personligen har uppfattat som centralt och antecknat under läs-

ningen. En annan läsare skulle kanske ha fastnat för delvis andra avsnitt, och därmed

lockats att utforska andra teorier. Min subjektivitet känns emellertid naturlig i samman-

hanget  eftersom arbetet syftar till att ge beslutsunderlag för ett personligt ställningsta-

gande till hur jag vill undervisa. Jag delar dessutom mina inspirationskällors uppfattning

att jag som individ själv måste skapa den kunskap som jag har behov av och kan ta till

mig. Enligt detta synsätt är kunskapen alltid mer eller mindre subjektiv.
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Den gemensamma teoretiska grunden

Jag har genom arbetet blivit övertygad om att tesen att mina inspirationskällor präglas

av en gemensam teoretisk grundsyn är riktig. Jag hade förväntat mig likheter, men blev

ändå lite överraskad över att så mycket var gemensamt. Författarna till litteraturen ut-

trycker sig i och för sig inte alltid på samma sätt, men jag hoppas att det ändå har fram-

gått av mitt arbete att de ofta verkar mena samma sak. Ett exempel på detta är när Neu-

man (1989) talar om social-konstruktivistiska teorier, medan Björn (1996) använder

uttrycket ”ett integrerat interaktionistiskt perspektiv”. De syftar båda på den kombina-

tion av Piaget och Vygotskys teorier som betonar att den aktiva individen – i interaktion

med omgivningen och med hjälp av språket – själv bygger sin kunskap.

Jag har också förvånats över i vilken hög grad de olika tankarna bildar en helhet. Det

visade sig att det inte alltid var lätt att avgöra om en viss tankegång hörde hemma i det

kapitel jag valt att kalla människosyn, eller om den kanske snarare gav uttryck för en

viss kunskaps- eller språksyn. Ett exempel på detta är tankarna om den meningsskapan-

de individen: Har detta att göra med hur man ser på människan eller hur man anser att

kunskap utvecklas? Ett annat exempel är frågan om hur man ser på läs- och skrivinlär-

ningen: Handlar den om kunskaps- eller språksyn? Kanske är detta inte speciellt bety-

delsefullt eftersom uppdelningen inte finns hos mina källor, utan endast är något jag har

använt mig av för att göra arbetet mer överskådligt. Jag tycker ändå att det kan vara värt

att påpeka att de tankar som presenteras i arbetet är delar av en helhet – en sorts sam-

manhängande utbildningsfilosofi.

Det sätt på vilket litteraturen betonar vikten av att eleverna behandlas respektfullt i

skolan påminner mig om något som Gunnel Colnerud skriver i boken Respekt för lärare

(1993). Hon menar att:

Jag tror att samtliga författare till litteraturen jag läst skulle hålla med om detta. Jag

tycker att deras sätt att förhålla sig till elever och undervisning visar att de omfattas av

uppfattningen att människor inte är, utan blir i mötet med andra. Detta synsätt avspeglar

Eftersom livet är ett ömsesidigt samspel så bär varje individ ett visst mått
av ansvar för andra människors livskvalitet. I varje mänskligt möte bär vi
något av den andra människans livsmöjligheter i våra händer. Vi ser det
som ett etiskt krav att vara varsam om andra människors livskvalitet, obe-
roende av hur mycket eller hur litet av personens liv som har överlåtits i
vårt förtroende. Lärare har elevernas liv i sina händer (sid 162).
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sig också i synen på det sociala klimatet i klassen. Detta ses dels som en konsekvens av

lärarens sätt att bemöta eleverna, dels som ett resultat av undervisningen i sig. Att ta sitt

ansvar som vuxen och som lärare innebär för mig att inse att man både direkt och indi-

rekt påverkar vilka relationer till sig själva och andra som eleverna har möjlighet att

utveckla.

De metodiska konsekvenserna

Också vad det gäller min tes om att den teoretiska grunden måste få metodiska konse-

kvenser tycker jag mig ha funnit stöd. Det har i mina källor tydligt framkommit att för-

fattarna själva anser att man kan dra metodiska slutsatser av det teoretiska resonemang-

et. Ett exempel på detta är att Liberg tar avstånd från den traditionella läs- och skrivin-

lärningen, och motiverar detta med att den strider mot vad hennes forskning visat om

barns naturliga sätt att lära sig läsa och skriva. Om detta innebär att skolan måste fö r-

ändras eller inte för att ligga i linje med den undervisning som beskrivs beror naturligt-

vis på hur den är i nuläget. Jag har i mitt arbete inte undersökt detta, men måste säga att

jag har svårt att från de skolor jag haft kontakt med känna igen undervisningen som

beskrivs i litteraturen.

Då jag började koncentrera mig på de praktiska konsekvenserna av det teoretiska reso-

nemanget slogs jag av hur liknande metodiska slutsatser författarna till mina källor drar.

Jag hade förväntat mig att de, trots likartade grundläggande antaganden, skulle beskriva

en väldigt varierad klassrumsverklighet. Det gör de ju också till en viss del – på Bi-

frostskolan skapar man t ex gemensamma upplevelser utifrån ett tema medan man i de

skrivarverkstäder som Calkins beskriver betonar att det eleverna upplever på sin fritid är

värt att skriva om – men  jag fann större enighet än vad jag hade väntat mig. Det som i

första hand, på ett eller annat sätt, betonas av flertalet författare är att det gäller att skapa

autentiska inlärningssituationer.

Kan då dessa situationer skapas i ”den konstgjorda” skolverksamheten, eller gäller det

att ta vara på ”det verkliga livet” utanför skolan?  Mina källor ger inget entydigt svar på

denna fråga, men jag tror personligen att det beror på hur man tolkar begreppet autenti-

sitet. Det framgår att författarna till mina källor anser att autentiska inlärningssituationer

vad gäller läsning och skrivning uppstår då eleverna har verkliga syften med sitt läsande

och skrivande. Som det verkligt syftet med dessa aktiviteter nämns elevernas önskan att
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vara meningsskapande och meningsvidmakthållande individer. Eller för att säga det

med Calkins ord – vi skriver för att hålla vårt liv i händerna och göra någonting av det.

Detta borde vara möjligt i skolan såväl som utanför.

Beslutsunderlag och beslut

Mitt syfte med det här arbetet var att fördjupa min kunskap så att jag skulle kunna fatta

beslut om hur jag vill lägga upp min undervisning i svenska. Jag känner mig nöjd med

det ”beslutsunderlag” som jag genom arbetet har skaffat mig, men är samtidigt medve-

ten om att det kanske enbart fyller mina behov. En annan lärare, nyutbildad eller erfa-

ren, skulle kanske vilja ha något helt annat. Jag tycker ändå att mitt arbete visar att det

går att fundera över vad man tror på, och att man kan beskriva utifrån vilken teoretisk

grund man bygger sin undervisning. Min förhoppning är att detta kan leda till välgrun-

dade och medvetna val för att skapa kvalitet i undervisningen.

Redan innan jag påbörjade arbetet hade jag en känsla av att de källor som inspirerat mig

kunde erbjuda ett alternativ till ”den traditionella undervisningen”, ett alternativ där

barnen möter respekt, får utvecklas i trygghet och harmoni, och bevarar och utvecklar

sin lust att lära. Jag har under arbetets gång blivit övertygad om att mina inspirations-

källor beskriver en sådan undervisning. Barnen möter respekt för sin person genom att

de blir tagna på allvar och accepterade som de är med sina kunskaper och tankar. Att ta

eleverna på allvar ser jag som en logisk följd av konstruktivismen, eftersom det ju enligt

denna endast är eleverna själva som kan ”göra jobbet” och bygga sin egen kunskap.

Trygga och harmoniska barn blir resultatet om eleverna blir respektfullt behandlade.

Om eleverna varken behöver vara på sin vakt mot kränkningar från lärare, klasskompi-

sar eller undervisningen i sig, tror jag att de kommer att uppleva skolan som en trygg

plats. Trygghet, men också utmaningar, betonas av mina källor som en förutsättning för

lärande. Om eleverna i denna inlärning får utgå ifrån sin naturliga önskan om att vara en

meningsskapande individ så tror jag att de upplever skolarbetet som utvecklande och

lustfyllt.

Även om detta arbetes syfte främst är att presentera tankar som kan bilda underlag för

ett beslut om hur svenskundervisningen skall läggas upp, så kan det kanske vara på sin

plats att beskriva mina personliga ställningstaganden i frågan. För att försäkra mig om
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att undervisningen är sådan att den respekterar alla elever, leder till trygghet och harmo-

ni, samt skapar lust att lära vill jag ha följande i åtanke när jag planerar undervisningen:

1. Är undervisningen meningsfull för eleverna?

2. Finns det utvecklingsmöjligheter?

3. Tar undervisningen hänsyn till att eleverna själva är aktiva och skapar sin kunskap?

4. Ges eleverna möjlighet att samarbeta och lära av varandra?

5. Hur påverkas det sociala klimatet i klassen av undervisningen? Gynnas? Missgyn-

nas?

6. Vad skall jag som lärare göra? Inte göra?

7. Vad lär sig barnen om lärande? Hur kan de ta och få ansvar för sitt eget lärande?

Vidare forskning

Mitt arbete är till stor del en kompromiss mellan två önskningar: Dels en önskan att

utforska vilken teoretisk grundsyn som ligger bakom ett visst sätt att se på undervisning,

och dels en önskan om att kunna dra metodiska slutsatser som kan fungera som riktlin-

jer för, och direkt påverka, det praktiska arbetet i klassrummet. Under arbetets gång har

detta kompromissande ibland känts otillfredsställande. Det skulle vara intressant att

tränga djupare in i teorierna än vad detta arbete har tillåtit. Det skulle också vara intres-

sant att göra en tydligare fokusering på metodiken och t ex utforma, testa och utvärdera

ett antal lektionsplaneringar som följer de riktlinjer som här har presenterats.

Det skulle också vara intressant att undersöka hur elever uppfattar läsning och skrivning

i klasser där man jobbar på ett sätt som liknar det som beskrivs i mina källor. Jag skulle

vilja jämföra dessa med de uppfattningar som elever utvecklat under inflytande av en

mer ”traditionell undervisning”. Det skulle också vara intressant att jämföra de tankar

som jag fört fram i detta arbete  med vad som står i Lpo 94. Jag har en känsla av att man

vid en sådan jämförelse skulle finna stora likheter mellan den undervisning som mina

inspirationskällor beskriver, och den skola som barnen enligt läroplanen har rätt till.



54

REFERENSFÖRTECKNING

Alvåker, L. & Boglind, A. (1991), Fyrans Svenskbok, Lärarbok. Malmö: Gleerups För-

lag.

Björk, M. (1995a), ”Vi läser tillsammans med stor- och lillbok.” I Björk, M., Liberg, C.

& Sandberg I. Vi läser och skriver tillsammans. Språkutvecklande arbete för den

tidiga läs- och skrivutvecklingen. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Björk, M. (1995b), ”Skrivning och andra integrerade metoder.” I Björk, M., Liberg, C.

& Sandberg I. Vi läser och skriver tillsammans. Språkutvecklande arbete för den

tidiga läs- och skrivutvecklingen. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Björk, M. & Liberg, C. (1996), Vägar in i skriftspråket, tillsammans och på egen hand.

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Björn, C. (1996), Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan. Stockholm: Doktorsav-

handling från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Björneloo, I. ”Genom att skriva lär man sig läsa.” Lärartidningen/Svensk Skoltidning

1989: 23, sid 34-35.

Björneloo, I. & Hydén, G. (1988), Ditt språk 1. ABC. Lärarens bok. Bonnier Läromedel

AB.

Brew, M. (1998), Den leksamma skolan. 2 uppl. Stockholm: Liber AB.

Calkins, L. McCormick. (1995), Skrivundervisning. Mölnlycke: Utbildningsstaden AB.

Carlquist, Ä. (1995), ”Praktiskt arbete med storböcker.” I Björk, M., Liberg, C. &

Sandberg I. Vi läser och skriver tillsammans. Språkutvecklande arbete för den ti-

diga läs- och skrivutvecklingen. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Colnerud, G & Granström, K. (1993), Respekt för lärare. Om lärares professionella

verktyg – yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS Förlag.

Dysthe, O. (1996), Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära.

Lund: Studentlitteratur.

Goodman, K. S. (1991), ”Yippie-aye-ay: Planning and organizing holistically.” I

Goodman, Y. M., Hood, W. J. & Goodman K. S. (Ed) Organizing for whole lang-

uage. Portsmouth: Heinemann Educational Books, Inc.



55

Goodman, Y. M. & Goodman, K. S. (1990), ”Vygotsky in a whole-language perspecti-

ve.”  I Moll, L. (Ed), Vygotsky and education. Instructional implications and ap-

plications of sociohistorical psychology. Cambridge: Cambridge university press.

Imsen, G. (1992), Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi. 2 uppl. Lund:

Studentlitteratur.

Johansen, B. Abildtrup, Rathe, A. L. & Rathe, J. (1997), Möjligheternas barn i möjlig-

heternas skola. En pedagogisk profil – från idé till verklighet. Stockholm: Sveri-

ges Utbildningsradio.

Liberg, C. (1993), Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur.

Lpo 94. Grundskolan, Kursplaner, Betygskriterier. Stockholm: Skolverket och CE Frit-

zes AB, 1996.

Neuman, Dagmar. (1989), Räknefärdighetens rötter. Stockholm: Utbildningsförlaget.

Sandberg, I. (1995), ”Bakgrund till Rimboken, Morris och Nifs, Vem bor här? och Vem

är Skalle?.” I Björk, M., Liberg, C. & Sandberg I. Vi läser och skriver tillsam-

mans. Språkutvecklande arbete för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Stock-

holm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Åhs, M. ”Nya Zeeland satsar på att lära alla barn att läsa och skriva.” Utbilder 1995:1,

sid 14-17.


