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Sammanfattning

I detta arbete försöker jag belysa om pedagoger använder sig av forskares resultat då de planerar sitt
arbete. I min litteraturgenomgång inleder jag med att helt kort redogöra för hur kunskap och forskning
används i skolan enligt en forskningsrapport beställd av skolverket Jag utgår från vad några forskare säger
om barns språkutveckling och om hur det går till då barn lär sig. Jag synar därefter ett samverkansområdes
språkutvecklings-projekt samt en skolas målbeskrivningar och handlingsplanering kring arbetet med barnens
språkutveckling.

Jag kommer fram till att pedagoger har en stor teorikunskap, men att man sällan hänvisar till den eller
de forskare som står bakom den. Mer betydelsefull är den egna erfarenheten av hur praktiken lyckas,
förtrogenhetskunskapen i det egna yrkesutövandet. Pedagoger lär genom sitt eget yrkesutövande och
genom den respons man får av elever, föräldrar och kollegor. Den gemensamma reflektionen tillsammans
med kollegor är mycket viktig.

Genom föreläsningar, kurser, handledning etc av personer med tjänst på universitet och högskolor har
man haft en indirekt koppling till modern forskning. Detta samspel har varit givande och utvecklande.  Om
forskare och praktiker kan mötas i ömsesidig respekt för varandras kunskap och båda parter är delaktiga i
forskningsprocessen, nås den  bästa utvecklingen.

Framtida krav på kvalitetssäkring av skolans verksamhet, kan kanske öppna intresset för och behov
av varandra.
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1.  INLEDNING

1.1  Bakgrund

I mitt examensarbete ville jag välja ett ämnesområde som innebär fördjupning av mina pedagogiska
och metodiska kunskaper kring praktiken i ett av mina ämnen - svenska - samtidigt som jag ville undersöka
hur pedagogerna på några skolor, då de planerar sitt arbete, använder sig av forskningsresultat kring barns
språkutveckling och hur inlärning går till. Använder sig lärare i sin praktik både av forskningsresultat och sin
egen erfarenhet, dvs hänger teori och praktik ihop?

Jag hade hört talas om två spännande projekt i Norrköping, där man hade en medveten och långsiktig
plan för sitt arbete med barns språkutveckling. Jag tyckte det skulle vara intressant att närmare få ta del av
dessa projekt och samtidigt få möta engagerade skolledare och pedagoger för att ta del av deras tankar
kring pedagogiken.

1.2  Problemformulering och syfte

I samband med att kvalitetssäkring av skolan alltmer diskuteras och kravet på tydliga resultat ökar,
finns ett växande intresse för frågor som rör forskningsinformation och användning av forskningsresultat.
Skolverket har under senare delen av 90-talet lyft fram dessa frågor bl.a. i anslagsframställning, i form av
seminarier samt genom att initiera forskningsprojekt inom området. Frågeställningen är enkel - Hur skall
skolan bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat? - men hur frågeställningen skall tacklas är desto svårare.
Forskare har sin unika kunskap och praktiker har sin. Båda grupperna kan behöva utveckla och
realitetsanpassa sin kunskap genom att möta den andra gruppen i en konstruktiv dialog.

Ett forskningsprogram har sitt existensberättigande bl.a. i att kunna belysa frågeställningar i samband
med att behov förändras. Forskare borde vara intresserade av att någon har behov av deras tjänster och
därför tänka på att skriva sina rapporter för fler än sig själva. Forskare kan hjälpa praktiker att se saker från
olika perspektiv och ofta bekräfta det som praktikern vet genom erfarenhet och förtrogenhetskunskap.
Forskares resultat borde vara underlag för lärares diskussion och reflektion kring den egna praktiken.

Med ledning av detta resonemang frågar jag mig följande: Vänder sig skolforskare till praktiker?
Finns det hos praktiker ett behov av kunskap kring de frågor som forskningen tar upp? Använder sig
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praktiker av forskningsresultat då man synar sin verksamhet? Hänger teori och praktik ihop? Det skulle föra
för långt att inom ramen för detta arbete svara på samtliga dessa frågor, varför jag nöjer mig med att försöka
belysa en fråga när det gäller förhållandet mellan teori och praktik: Tar praktiker hänsyn till teoribildning då
arbetet för barns språkutveckling planeras?

För att bättre förstå vad pedagogerna har att ta hänsyn till vid planering av praktik har jag valt att ta
reda på något om forskning kring barns språkutveckling.

Syftet med mitt arbete är alltså att försöka belysa hur lärare för samman teori och praktik i sitt arbete
med barns språkutveckling. Detta gör jag dels genom att beskriva några teorier om hur barns
språkutveckling går till, dels genom att beskriva hur två skolor har lagt upp ett medvetet program för barnens
språkutveckling.

1.3  Metod, uppläggning och avgränsning

Jag har valt att belysa barns språkutveckling och hur barn lär sig utifrån den litteratur jag läst. För att få
en bild av några praktikers utgångspunkter då de planerat sitt arbete, har jag dels tagit del av den planering
man gjort i två områden i Norrköping, dels intervjuat några av pedagogerna kring deras arbete.

Jag har begränsat mig till teorier som utgår från Piaget, Vygotsy, Chomsky och Bruner.
Jag har i mina praktikexempel utgått från två skolor/ områden med drivande och medvetna skolledare och
pedagoger. Dessa är förmodligen föredömen och mycket goda exempel. Även  om det vore önskvärt,
garanterar det inte att man på alla skolor planerar lika långsiktigt och medvetet.
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2.  LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Hur kunskap och forskning används i skolan

I det följande utgår jag från forskningsresultat redovisade i Glenn Hultman - Christina Hörberg,
Kunskapsutnyttjande. Ett informellt perspektiv på hur kunskap och forskning används i skolan.
(1994)1 Denna skrift ingår i en skriftserie som har producerats med stöd av eller på uppdrag av Skolverket.  

Varifrån hämtar praktiker initiativ och inspiration till förkovran och förändring av sitt sätt att arbeta?
Mycket energi och stora resurser har satsats på att generera forskningsbaserad kunskap och vissa menar
att i praktiken syns inte så mycket av dessa insatser. Frågan om orsakerna till detta har  intresserat både
forskare och praktiskt verksamma.

Skolforskningskommittén, 1980, konstaterade att forskningsresultat framför allt utnyttjas på
administrativ nivå. Lärare på fältet tycker sällan att forskare har någon nära anknytning till den dagliga
undervisningen. Aasen (1993) påpekar att forskarnas resultat är av mer generell karaktär medan
fältpersonalen har en kunskap som är mer kontextbunden och praktisk.

House Mathison & Mc Taggart (1989) menar att lärare lär sig om orsak - verkan genom deltagande
och direkt personlig erfarenhet. Egna praktiska erfarenheter samt stöd och utbyte med kollegor fyller en
viktig funktion vad gäller utveckling och skapande av egen praktisk kunskap  (Salo 1993, Sollert &
Wandebäck 1993, Fredriksson Nivbrant 1993). Arbetet i vardagen och eventuella förändringar sker utifrån
bedömningar vid samtal med kollegor, feedback från elever eller egen reflektion dvs erfarenheter utifrån eget
aktivt handlande mera än från passivt observerande. Läraren kan anses vara en praktiskt reflekterande
aktör som utvecklas mot större medvetenhet under sin yrkesutövning. Lärares reflektion över sitt arbete
och förutsättningarna för det arbetet kan så småningom leda fram till nytänkande.

Skolforskningskommittén (1980) påpekade att personalen ”på fältet” upplevde svårigheter när det
gällde att få tillgång till och utnyttja skolforskningsresultat. Kommittén konstaterade vidare att forskare bl.a.
saknade medvetna strategier för spridning och att resultaten i första hand nådde den administrativa nivån och
inte den egentliga utbildningen. Man fann att det bästa skulle vara om en aktiv dialog initierades mellan
forskare och praktiker. Det var viktigt att forskarna använde sig av ett tydligt språk och inte skrev i första
hand för varandra. Rapporterna skulle vara enkla, korta och med entydiga, lättolkade resultat.  Det var
också viktigt att praktiker utvecklade sin förmåga att förstå och tillgodogöra sig forskning. Slutligen var det
viktigt att det fanns ett behov - en informationshunger - från praktikerna för att användningen skulle bli
verklighet. En av de viktigaste slutsatser som kommittén drog, var att behovet av information bäst skapas
genom att användarna själva görs delaktiga i verksamheten. Kvalitativ forskning som är mer konkret och
lättförståelig, ökar möjligheten för att praktiker skall använda sig av resultaten.

                                                
1 Hänvisningarna i följande stycke är samtliga hämtade ur Hultman – Hörberg.
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Forskningen väcker intresse och debatt, men det är svårt att avgöra om denna debatt verkligen
engagerar lärarna. Det verkar ibland som om det är andra som driver debatten. Skolkommittén menade att
den forskning som gett mest positiva effekter, var den som ställde existerande praxis under debatt och som
diskuterade nya metodiska idéer (utan färdiga lösningar).

Om användarna själva deltar i utvärderingen kan utvärderingens legitimitet och trovärdighet öka.
Dessutom kan användarnas förmåga att bedöma sitt eget behov av information liksom deras kompetens att
utnyttja utvärderingen öka. Men att användarna deltar kan också resultera i svårigheter att anlägga ett
självkritiskt perspektiv. Områden eller resultat, som verkar hotande för den egna existensen eller ifrågasätter
ens egen kompetens, kan undvikas eller trollas bort. Det tycks oftast som om forskningen lättare används
för att stödja och bekräfta de uppfattningar man redan har dvs för att stödja status-quo eller legitimera
redan fattade beslut. Det är ovanligt att praktiker använder forskningen för att ifrågasätta sina angreppssätt.

Forskare kan tjäna som diskussionspartners för lärare. Forskaren Louden anser i sin bok
Understanding teaching (1991) att det är viktigt att förstå att förslag till  förändring av en lärares praktik
alltid är förslag till förändring av en lärares liv. Därför anser Louden att forskare borde nalkas lärare med
ödmjukhet och aktsamhet och inte, som tyvärr ofta är fallet, med arrogans och självsäkerhet.
Förutsättningarna för kunskapsutnyttjande och kunskapsspridning borde kunna förbättras om man låter det
bli en växelverkande process, i vilken yrkesverksamma med sina viljeyttringar och sitt kunskapsbehov ges
möjlighet att möta forskningen och dess företrädare på lika villkor och med ömsesidig respekt. Kvalitativ
forskning tycks vara lättare att utnyttja för lärare, eftersom den liknar det vardagliga tänkandet och det är
detta som används vid social problemlösning. Lindblom & Weiss (1992) menar att det kunde vara
utvecklande att istället för att se forskningen som svar på frågor, se forskningen som något som ger idéer,
ifrågasätter gamla antaganden och som bidrar med begrepp som kan vara redskap för att bättre förstå
vardagliga problem.

2. 2 Barns språkutveckling

I det följande stöder jag mig framför allt på  Arnqvist, Barns språkutveckling samt Björk och Liberg,
Vägar in i skriftspråket.

Enligt Arnqvist är språket troligen en av de färdigheter som utvecklas snabbast under förskoleåren.
Det är viktigt att man utgår från att språkets primära roll är att förmedla budskap och att det därför är en
central funktion i interaktionen mellan människor.
Vidare anser Arnqvist att vi använder språket inte bara för att kommunicera utan också i hög grad för att
utveckla vår tankeförmåga. Med språkets hjälp kan vi på ett bättre sätt lösa svåra problem.

Barnets språkutveckling kan betraktas ur flera olika perspektiv. De fyra vanligaste perspektiven är
fonologiskt ( hur vi förstår eller uppfattar språkljud och hur vi producerar språkljud), semantiskt ( syftar på
ordens innebörd och mening), grammatiskt ( regler för hur ord sätts samman till meningsfulla satser och hur
barn förstår dessa delar) och pragmatiskt
(hur man använder språket, förmågan att hålla sig till ämnet, tydlighet i yttranden, gester, mimik, intonation
etc). Inget av perspektiven är mer riktigt än det andra, utan varje aspekt ger nya kunskaper. Vilket
perspektiv man väljer bestäms till stor del utifrån de syften och mål man formulerat.
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Olika teorier försöker beskriva och förklara barnets språkutveckling. I huvudsak kan man finna tre
förklaringar till språkutvecklingen. För det första att den beror på en yttre påverkan, vilket inlärningsteorierna
beskriver. För det andra att den beror på en medfödd förmåga att utveckla ett verbalt språk. Den främste
förespråkaren för den s.k. nativistiska teorin är Noam Chomsky. Den tredje gruppen av teorier betonar
ömsesidigheten mellan medfödd förmåga och stimulerande miljö. Här är Jean Piagets och Lev Vygotskys
teorier de som haft störst påverkan på uppfattningen om språkutvecklingen. I båda teorierna lyfter man fram
växelverkan mellan arv och miljö, dock med den skillnaden att Piaget betonar arvet och Vygotsky betonar
barnets språkliga miljö. I båda teorierna visar man också hur språkets och tankens utveckling hänger
samman.

Barns uttalsutveckling (fonologiskt perspektiv) uppvisar vanligen mycket stora individuella skillnader.
Det är därför vanskligt att med bestämdhet säga i vilken ordning de olika språkljuden tillägnas och
behärskas av barnet. I grova drag kan utvecklingen beskrivas så, att de språkljud som formas i den främre
delen av  munnen, lärs in före dem som formas i de bakre delarna av  munnen.  Nyare forskning tyder på att
det finns en koppling mellan barnets joller och de första ord barnet säger.  Björk och Liberg menar att
babyn börjar ”tala” med sina föräldrar genom joller och ögonkontakt och att föräldrarna är välvilliga och
igenkännande och ger mycket positiv respons så fort barnets joller liknar ett ord.

Under förskoleåren sker en enorm utveckling av ordförrådet (semantiskt perspektiv). Barnet tillägnar
sig aktivt sitt ordförråd genom att pröva sitt ordförråd i olika sammanhang. De första orden som barnet
behärskar är ord för objekt, därefter tillägnas ord för handlingar och ord för tillstånd. När barn börjar
skolan tyder många undersökningar på att de behärskar mer är tiotusen ord. Det innebär att de vet
betydelsen av dessa ord, men att de inte alltid kan använda orden aktivt i sitt ordförråd. Modernare
forskning har också visat att den vuxne har ett stort ansvar för att ordförrådet utvecklas, främst genom att ge
förklaringar till orden som används.

Barnets grammatiska utveckling kan studeras när barnet säger sina första ord. Ett vanligt sätt att dela
in den första utvecklingen i, är i ett-ordssatser, två-ordssatser och avancerat tal. Det avancerade talet
bygger i början på kombinationer av två-ordssatser. En viktig aspekt av den grammatiska utvecklingen är
när barnet börjar behärska morfemen ( den minsta betydelsebärande enheten i språket, t.ex. bil-en-s består
av tre morfem). Utifrån antalet morfem i barnens meningar, kan graden av språklig komplexitet fastställas.
Barn i 7 - 9 årsåldern har vanligen svårigheter med den passiva formen av meningar.

Den pragmatiska utvecklingen behandlar hur barnet använder sitt språk. En viktig färdighet som
barnet utvecklar under sina första år är förmågan att delta i en dialog. De tidiga dialogerna är vanligen
mycket korta och kännetecknas av snabba ämnesbyten. Barnet har svårigheter att knyta an till tidigare
yttranden. Genom att den vuxne stimulerar barnet till att förtydliga sina argument och yttranden kan
dialogen utvecklas. Barnets sociala bakgrund påverkar också i stor utsträckning hur språket utvecklas.

Begreppet språklig medvetenhet eller språklig uppmärksamhet innebär att barnet kan uppmärksamma
den språkliga formen. Förmågan att uppmärksamma den språkliga formen verkar vara ett viktigt steg för
barnet i den första läsinlärningen. Barn som redan i förskoleåldern kan uppmärksamma språkets byggstenar
har en större beredskap för det skrivna ordet än de som saknar denna förmåga. Några språkliga former är
förmågan att uppmärksamma ord i meningar, att kunna ange rimord, att kunna markera stavelser och
förmågan att uppmärksamma enskilda språkljud. Erfarenhet från ett antal vetenskapliga studier visar att det
är möjligt att förbättra den språkliga medvetenheten hos förskolebarn med hjälp av språklekar med rim och
ramsor. Detta bidrar på ett verkningsfullt sätt till att minska svårigheterna i den första läsinlärningen.

Förhållandet mellan tal och skrift har diskuterats mycket. Det finns olika synsätt  när det gäller hur
barn tillägnar sig skriften. En inriktning hävdar att skriften är en naturlig följd av talet. Barnet lär sig att
skriva på samma sätt som man lär sig att tala , dvs i naturliga situationer. När skriften
uppmärksammas i sitt naturliga sammanhang kommer barnet att på ett naturligt sätt lära sig att läsa. Ett
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annat synsätt är att lyfta fram en del aspekter av talet och skriften där det finns skillnader. Olika
undersökningar har visat att förskolebarn vanligen inte inser att skriften består av  olika byggstenar som
tillsammans skapar orden och meningarna. Däri består en  stor svårighet i barnets första läsinlärning.

Många forskare verkar idag vara överens om att barnets läsning utvecklas i ett antal olika stadier. I
den senaste upplagan av Handbook of Reading Research  presenteras en modell för läsutvecklingen
omfattande tre olika stadier. Det första stadiet kännetecknas av att barnet  läser texten utifrån dess
omgivning. Det andra stadiet kännetecknas av att barnet tillägnar sig avkodningsförmågan och det sista
stadiet utmärks av att barnet  nu kan fästa hela sin uppmärksamhet mot textens innehåll och betydelse.
Läsning involverar flera olika kognitiva processer, som korttidsminne, förmåga till analys och syntes etc.

Det primära syftet med att läsa är att söka uppfatta textens innebörd. Under senare år  har man inom
flera olika vetenskapliga discipliner studerat läsförståelsen hos vuxna och hos barn. Ett av de viktigare
bidragen har gjorts inom området metakognition. Inom den metakognitiva forskningen har man lyft fram
förmågan att reflektera över de egna kunskaperna. Att kunna fokusera sin uppmärksamhet mot det egna
sättet att tänka underlättar i hög grad barnets förmåga att uppfatta textens innehåll och betydelse. Viktiga
aspekter som underlättar läsförståelse är förmågan att aktivera tidigare kunskaper och förmågan att anpassa
läsningen till uppgiftens art. Läsning för att förstå ställer andra krav på individen än läsning för att komma
ihåg.

En betydande andel av barnen under de första skolåren upplever idag stora svårigheter när det gäller
att lära sig att läsa. Några av dessa barn kommer under lång tid inte att kunna läsa ens de enklaste texter.
Det är en stor utmaning för svensk grundskola att kunna minimera andelen barn med läs- och
skrivsvårigheter. En viktig komponent i detta arbete är att lyfta fram de olika orsakerna till svårigheter med
det skrivna språket. Vanligen kan man finna fem olika grupper av orsaker till läs- och skrivsvårigheter. För
det första organiska faktorer som problem med syn och hörsel eller neurologiska störningar. För det andra
språkliga faktorer, ett dåligt ordförråd eller bristande språklig medvetenhet. För det tredje
personlighetsmässiga faktorer eller anpassningssvårigheter. För det fjärde sociala faktorer som
oregelbunden skolgång och dålig hemmiljö. Avslutningsvis finns det pedagogiska orsaker som bristande
undervisningsmetoder, ett för snabbt inlärningstempo etc.

Ett vanligt problem för barn i förskole- och skolåldern är att de inte kan forma alla språkljud. De kan
ha svårighet med att säga ordet ”knyta” som istället blir ”kyta”. Ett  verkligt problem blir dessa svårigheter
när mottagaren inte uppfattar vad barnet avser med sitt yttrande. Det kan vara viktigt att se språk- och
talstörningen som ett relativt problem och inte som ett absolut. Ett relativt synsätt innebär att man tar hänsyn
till de krav som situationen ställer på barnets språkbehandling. Det är sålunda inte ett absolut krav att ”tala
rent” för att barn i förskoleåldern skall förstå varandra. Vid all behandling av barns språk- och talstörning är
det avgörande att barnet får en positiv erfarenhet av att använda sitt språk. Det skall finnas ett motiv att
använda språket istället för att peka eller skrika. Det är också viktigt att  barnets omgivning är medveten
samt överens om hur man skall bemöta barnet språkligt. Ett inkonsekvent bemötande från de vuxna kan
spoliera behandlingen av språk.

Det finns olika sätt att stimulera barns språkutveckling. I denna stimulans ingår både att stimulera det
talade och det skrivna språket. I förskoleåldern är barnets ordförråd och begreppsbildning viktiga aspekter
av språket som utvecklas. Här är det viktigt att man låter barnet genom egna erfarenheter pröva ordens
innebörd. Barnets egna hypoteser om ordens betydelse är en viktig faktor i den inledande
språkutvecklingen. Sagoläsning har i många undersökningar visat sig ha en mycket positiv effekt på
språkutvecklingen. Här är det viktigt att lyfta fram den interaktion som kan bli effekten av att man läser. Den
vuxne måste på ett utvecklande sätt bemöta barnets frågor om textens innehåll och struktur. Dessa kunskaper
kan barnet sedan utnyttja när det lär sig läsa. Rim  och ramsor utgör också en viktig beståndsdel i att bilda
en grund för en positiv läsutveckling. I den första läsinlärningen finns det behov att inte bara fokusera på
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tekniken i läsningen utan också diskutera textens innebörd. Det är viktigt för den fortsatta läsutvecklingen att
barnet bibringas uppfattningen att läsning innebär att man reagerar på den text som finns för handen. Genom
diskussioner i smågrupper kan eleverna i år 1 - 6 diskutera innebörden i en text och också försöka att
förutsäga handlingen i berättelsen. Den typen av diskussioner har visat sig ha en positiv effekt på barns
läsutveckling.

2.3 Hur barn lär   

I det följande stöder jag mig fram för allt på  David Wood, Hur barn tänker och lär samt Björk-
Liberg, Vägar in i skriftspråket.

Piagets teori innebär att alla barn går igenom en rad stadier innan de kan utveckla förmågan att
uppfatta, resonera och förstå på ett moget och rationellt sätt. Enligt en sådan syn  kan undervisningen endast
påverka den intellektuella utvecklingen om barnet är i stånd att assimilera vad som sägs och görs.
Assimilation är i sin tur begränsad av barnets utvecklingsnivå.

Ett andra perspektiv som introducerats av Vygotsky har vissa delar gemensamma med Piagets teori,
framför allt när det gäller betoningen av handling som en grund för inlärningen och tänkandets utveckling.
Men det innehåller också olika antaganden om förhållandet mellan språk, tal och tänkande och en större
betoning av den betydelse som kommunikation, socialt samspel och undervisning har för utvecklingens
gång.

Bruner var påverkad av Vygotsky och betonade i likhet med denne kulturens och historiens
betydelse för medvetandets utveckling, men han fick en större känsla för de processer som är inbegripna i
det mogna och sociala tänkandet tack vare den bakgrund han hade i forskning kring vuxnas tänkande och
problemlösning. Bruners teori skiljer sig från både Piagets och Vygotskys genom att den utgick från
informationsteorins språk. Inlärning involverar sökande efter mönster, regelbundenhet och förutsägbarhet.
Undervisning hjälper barnen att hitta sådana regler och mönster. I likhet med Vygotsky är Bruner övertygad
om att sociala erfarenheter spelar en avgörande roll för den psykiska utvecklingen även om hans teori på
flera punkter skiljer sig när det gäller hur.

Ur en aspekt tycks Bruners teori stå mitt emellan Piagets och Vygotskys synsätt. Bruner betonar
(liksom Piaget) vikten av biologiska och revolutionära begränsningar för  den mänskliga intelligensen.
Samtidigt (och mera likt Vygotsky) lägger han tonvikten  vid det sätt varpå kulturen formar och omformar
barnets utveckling och han ger socialt samspel, språk och undervisning en mer central roll för medvetandets
utveckling än vad Piaget gör.
Den viktigaste skillnaden mellan Bruner och Piaget handlar om utvecklingens stadier eller faser. De är
centrala för Piagets analys av människans utveckling, men Bruner förkastar idén om att sådana stadier
existerar.

Piaget påstår att strukturen i barns tänkande i sjuårsåldern går från en intuitiv och pre-logisk syn på
världen till en mer realistisk verklighetsuppfattning. Det kan tyckas som om  barnen är logiskt
inkonsekventa när de inte förstår de ord och uttryck som är en del av hans experiment. Samma slutsats
ligger nära till hands om de är så obekanta med de uppgifter de ska utföra att de inte vet vilka svar som är
relevanta och därför inte kan förstå vad de behöver ta hänsyn till i situationen.

Bland de många bidrag som Piaget gett oss när det gäller förståelsen av barn, är det pedagogiskt sett
kanske viktigaste arvet efter honom den respekt han förmedlade för ett barns kapacitet att lära sig och dess
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förmåga att vara arkitekt för sin egen förståelse. Barnen har förmåga att korrigera sig själva och styra sin
egen inlärning, dvs barn kan driva och styra sin egen utveckling.

Chomskys revolutionerande åsikter om språkets natur och om vilka processer som ingår i
språkinlärningen har på liknande sätt gett upphov till nya perspektiv på barnens förmåga att lära sig språk på
ett ”naturligt” sätt. Hans idéer och den forskning de stimulerat har medfört att förklaringar som rör
orsakerna till olikheter i skolprestationen hos barn från skilda språkliga och socioekonomiska miljöer
ifrågasatts eller förkastats.
Men den slutsats som ofta dragits från Piagets och Chomskys teoretiska synsätt, nämligen att socialt
samspel och kommunikation med vuxna spelar en ganska tillbakaskymd roll i formandet av barnets
kunskaper, förmågor och förståelse, har också ifrågasatts. Vygotsky och Bruner visade på betydelsen av
socialt samspel, kommunikation och instruktioner vid överföring av kunskap.

För Piaget är även samspelet mellan barnen av stor betydelse för utvecklingens förlopp. Barn som
befinner sig på samma utvecklingsstadium och som därför har liknande uppfattningar om verkligheten kan
enligt Piaget stimulera varandra till en mer objektiv och rationell förståelse. Även Vygotsky betonade den
roll som samspelet mellan barnen spelar för kunskapsöverföringen. Enligt honom  gynnas ett barn av
samspelet med ett annat barn som har mer kunskaper om den uppgift de ska utföra. Även det barn som
besitter de flesta kunskaperna får fördel av detta, eftersom man genom att uttrycka och externalisera sina
idéer får en bättre och mer objektiv förståelse av den.

Det finns numera flera undersökningar som ger både stöd och trovärdighet åt sådana uppfattningar. I
en genomgång av forskningen på detta område med den passande titeln ” Kan två som har fel tillsammans få
rätt?” diskuterar Glachan  & Light (1982 i Wood 1992) resultaten från diverse olika experiment som visar
att barn som arbetar tillsammans under vissa omständigheter kan lösa problem och komma med
förklaringar till olika företeelser som de på egen hand inte skulle kunna klara av.

En undersökning som Ann Brown och hennes kollegor gjorde visar också på hur viktigt det är med
samspel mellan barnen för att de ska lära sig effektivt. De studerade barns förmåga att informera och visade
att deras prestationer kunde förbättras om man använde sig av speciellt utformade
kommunikationsuppgifter i klassrummet. De utnyttjade det faktum att barnen är mer avspända och mindre
på sin vakt när de kommunicerar med varandra än med sina lärare. Forskarna uttalade sig av detta skäl för
en kommunikation barn - barn som grund för sina interventioner.

Björk och Liberg företräder också med stöd av Vygotsky uppfattningen att den vuxnes stöd och
hjälp är mycket betydelsefull i barnets språkutveckling samt att de allra första stegen i läs- och
skrivinlärningen tar barnen inom ramen för läs- och skrivupplevelser tillsammans med andra.

Doise & Mugny (1984 i Wood 1992) kommer i en undersökning från 1984 i likhet med Light &
Glachan fram till slutsatsen att barnen under vissa omständigheter är i stånd att hjälpa varandra för att lösa
problem och därigenom få en  bättre förståelse av andra personers perspektiv och åsikter. Om barnen delar
liknande men felaktiga och egocentriska uppfattningar om verkligheten, kommer förstås deras perspektiv
och uppfattningar att leda till motsägande idéer. Om vi lånar Piagets synsätt kommer sådana konflikter att
driva barnen till att omformulera sina uppfattningar och det kan i sin tur medföra att de utvecklar en djupare
förståelse för den företeelse det handlar om.

Sådana undersökningar ger trovärdighet till uppfattningen att lärarna pedagogiskt kan utnyttja
samspelet mellan barnen för att underlätta deras inlärning. Systematiska observationer av barn som arbetar
tillsammans i grupper i klassrummet pekar emellertid på att de vinster som uppstår av samspelet i en
experimentsituation sällan visar sig i skolan, i varje fall inte på något tydligt sätt. Grupparbete innebär snarare
en föga styrd inlärningsprocess ( Bennett m.fl. 1984 i Wood 1992).
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Det är säkerligen teoretiskt möjligt att uppnå bättre betingelser för inlärning genom en
samarbetsinriktad problemlösning. Men för att vara framgångsrik kräver denna metod att man har tekniker
för att ”matcha” barnen och för att välja uppgifter så att man därigenom ska kunna styra grupprocessen. De
forskningsresultat som finns tyder på att det återstår att finna pålitliga vägar för att uppnå dessa mål. Kanske
den framtida utvecklingen inom pedagogiken kan visa oss vägen till ett effektivt utnyttjande av en potentiellt
ovärderlig inlärnings- och  lärarresurs i klassrummet - barnen. Det är viktigt att vi ständigt påminner oss den
mänskliga utvecklingens sociala och interaktiva dimensioner. Kommunikationen är oerhört viktig och
komplex i undervisning och inlärning. Trots alla tekniska och pedagogiska hjälpmedel som i dag står till
buds kommer människorna  att fortsätta att vara de viktigaste och mest användbara resurserna i
klassrummet.

3.  TVÅ EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSARBETE
     RÖRANDE SPRÅKUTVECKLING

I det följande redogör jag för hur två skolor i Norrköping utarbetat handlingsplaner för hur man vill
stärka barns språkutveckling. Jag har studerat den dokumentation som finns kring arbetet på respektive
skola samt intervjuat arbetslag och skolledare på Oxelbergsskolan samt skolledaren på Folkparksskolan.
Oxelbergsskolans arbete sker i samverkan med förskolor, skolor, barnavårdscentral, bibliotek och
socialförvaltning i samverkansområdet som heter Djäkneparkens samverkansområde. Jag refererar därför
till detta arbete som Djäkneparkens samverkansområdes projekt.
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3.1  Utvecklingsarbete rörande språkutveckling för barn 0 - 16 år,
      Djäkneparkens samverkansområde, Norrköping

Djäkneparkens samverkansområde består av de enheter som har hand om  barnen i området, dvs.
Barnavårdscentralen Östertull, Oxelbergsenheten (förskola 1-5 år), Oxelbergsskolan (6 - 12 år)  samt
Djäkneparksskolan (12 - 16 år). Viss personal på dessa enheter har samverkat kring ett
språkutvecklingsprojekt, för vilket man äskat särskilda medel inom ramen för ”Strategisk plan för
stödinsatser till barn och ungdomar 0 - 16 år i behov av särskilt stöd”.  (bil.1)

I bakgrundsbeskrivningen hänvisar man till författarenLars Hesslind i Göteborg samt till
styrdokumenten för förskola och skola. Huvudsyftet med arbetet var att utarbeta en tidsplan för hur man
arbetar med språklig utveckling från 0 - 16 år. All personal skulle därvid känna till vad som gjorts tidigare
och vad som var ”den röda tråden”.
I  planeringsgruppen ingick en barnmorska, två förskollärare,  tre klasslärare från Oxelbergsskolan, en
speciallärare från Djäkneparksskolan samt rektor för Oxelbergsskolan. För att öka sin kompetens deltog
planeringsgruppens medlemmar i olika språkutvecklings-föreläsningar som fördelades i gruppen. Man bjöd
också in föreläsare till sina planerings-möten.

I den inledande delen ingick att varje deltagare beskrev hur man arbetade med barnens
språkutveckling.

Först beskrivs vad man på barnavårdscentralen iakttar vid varje besök som förälder och barn gör
under de första 6 åren samt vad som gör att barnet remitteras till logoped. Under det första levnadsåret
kontrolleras barnets joller, kontakt med föräldern, hörsel och att barnet kan förstå enstaka ord. Under det
andra levnadsåret skall barnet kunna hämta och lämna saker på uppmaning (språkförståelse) , tycka om att
prata ( ha ett aktivt språk) kunna peka ut kroppsdelar, ögon, näsa mun och mage. Under det tredje året
görs en sceeningundersökning av logoped, barnet skall kunna använda 2-3 ordsmeningar och nämna sig
själva vid namn och vara förståeliga för familjen. Vid fyra års ålder görs en språkbedömning med taltest av
Thelander/ Kvarnevik, barnet skall kunna namnge grundfärgerna och förstå antalet 2, 3 och 4 samt ha ett
förståeligt språk för utomstående. Vid 4 års ålder gör en läkare en bedömning av barnets tal- och
språkutveckling. Nu bör barnet börja intressera sig för bokstäver, kunna följa en berättelse och förstå
flerledade instruktioner, förstå motsatsbegrepp som lång-kort och själva kunna berätta och redogöra för
saker och ting.

Därefter följer en beskrivning av hur förskolans personal arbetar och varför man gör som man gör.
Avsikten är att skapa förutsättningar för att öka den språkliga medvetenheten samt att ge barnen möjlighet
att tillägna sig ett rikt ordförråd. Man menar att tidig språklig stimulans bidrar till barnens allsidiga
personlighetsutveckling och att förmågan att uttrycka sig ger ett gott självförtroende och utvecklar barnets
tankeförmåga. Man understryker också vikten av en god kommunikativ förmåga för att klara av att leva och
delta aktivt i ett föränderligt samhälle.

De olika komponenter som ingår i arbetet är att svara på barnens signaler, träna rim, ramsor, sånger
och fingerlekar, klappa rytmer, berätta sagor , berätta till bilder, låta barnen själva berätta, samtala  mycket
om vardagssituationer etc. Dessutom framhåller man vikten av att barnen lär sig lyssna på varandra och att
personalen är goda förebilder genom att själva lyssna på vad barnen säger. Svårighetsgraden höjs successivt
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för barnen t.ex. genom att de uppmuntras till låtsasskrivning, de får göra egna böcker, personalen skriver på
barnens begäran text till barnens bilder etc.

Under de första skolåren tränas barnens språkliga säkerhet genom lyssnaruppgifter, muntliga uppgifter
i gemensamma samlingar och i drama, skriftliga uppgifter i samband med händelseböcker och
redovisningar i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen, läsning tränas i läsläxor och intensiva  läsveckor,
dessutom  tränas i klassråd och diskussioner att använda språket för att framföra åsikter och att som
ordförande leda ett samtal eller som sekreterare dokumentera mötet i form av ett protokoll.

Under mellanåren i skolan tränas i många olika sammanhang att tala inför en grupp, läsning stimuleras
genom läsecirklar, bokrecensioner, läsläxor och biblioteksbesök och föräldrarna involveras aktivt i barnens
språkträning.

Under de sista grundskoleåren erbjuds träning i läsförståelse och rättstavning för de elever som vid
test visat sig ha behov av särskilt stöd. För invandrarelever som har otillräckliga kunskaper i svenska  är
svenska som andraspråk obligatoriskt. Eleverna testas varje år för att se hur de utvecklat sin språkliga
förmåga. Man arbetar med att utvidga deras ordförråd, muntliga framträdanden varieras i svårighetsgrad  från
att beskriva ett föremål till att hålla genomarbetade föredrag, ett visst antal romaner skall läsas och
analyseras och det skriftliga berättandet tränas i uppsatsskrivningar etc.

I den efterföljande diskussionen hänvisas till föreläsningar av Monica Centerheim-Jogeroth och
Gunilla Ladberg samt till iakttagelser de olika personalgrupperna gjort. Föreläsningarna handlar om språkets
uppgifter och språkutvecklingens faser och de egna iakttagelserna handlar om språkets försämring. Man vill
skapa en god språklig miljö genom att skapa trygghet och glädje, stärka barns identitet och självförtroende,
uppmuntra kommunikation på alla språk, skapa en atmosfär där barnen hjälper varandra språkligt, anknyta
till de kunskaper barnet redan har, använda rytm, rim, ramsor, musik och rörelser, berätta, fantisera och
förklara.  Man hänvisar till professor Ingvar Lundberg och framhåller föräldrarnas betydelse som förebilder
och som lyssnare. Till barnläkaren Lars H Gustafsson och till medieforskaren Ulla Johansson - Smaragdi
hänvisar man, då man funderar över TV såpoperornas dåliga inflytande på barnens bild av världen. Den
senare menar, liksom planeringsgruppen, att såpoperor och andra TV-program kan vara en bra
utgångspunkt då man skall diskutera frågor kring livet med barn.

Efter denna genomgång av vad som görs, har gruppen utarbetat en tidsplan kring
samverkansområdets arbete med språkutveckling (se bil.2). Planen beskriver inte vad som görs eller
förändrats i  arbetsgången i vardagsarbetet kring språkutveckling utan den beskriver hur man försöker
stimulera föräldrarna att aktivt stödja barnens språkutveckling. Bokgåvor delas ut tre gånger under barnets
första åtta år. Föräldramöten då en utomstående pedagog engagerat och kort tar upp språkets betydelse
anordnas varje år med start på mödravård-centralen, dvs redan innan barnet är fött. Talpedagog och
bibliotekarie medverkar i föräldra- möten med jämna mellanrum. Biblioteksbesök uppmuntras och
underlättas och bokveckor genomförs varje termin. Dessa bokveckor inleds  med en läskväll, då barn och
föräldrar delas in i grupper. Föräldrarna får läsa ur boken för sitt barn, vid en återsamling diskuteras
böckerna och man får tillfälle att få boktips. Bokveckorna innebär biblioteksbesök samt intensiv läsning både
i skolan och i hemmet med efterföljande bokdiskussioner, recensioner och utvärderingar.
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3.2 Språkutveckling - Folkparksskolan

Folkparksskolan är en enhet med förskoleklass och skola, verksamheten omfattar barn i åldrarna 6-9
år. Man har under åren 1998 - 1999 inom det reguljära utvecklingsarbetet satsat särskilt på arbetet med
barnens språkutveckling.

På Folkparksskolan vinnlägger man sig om att skapa en inspirerande miljö, som skall locka barnens
intresse för språket. Man har speciella små läs- och skrivrum, där hänger sydda och stoppade tygbokstäver
i snören från taket, på väggarna sitter roliga bokstavsplanscher och barnens egna teckningar kring varje
bokstav (bokstaven B visas t.ex. genom en barnmålning föreställande Batman). I dessa rum tränas läsning
och skrivning på vars och ens egen nivå - barnen tränas att hjälpa och stödja varandra.  Man har ett mycket
inspirerande bibliotek. Det är inte så stort men miljön är inbjudande och mysig. Här finns ett litet porlande
vattenfall, bord och stolar lika väl som mjuka soffor, punktbelysning och spännande tavlor och bilder på
väggarna. I mitten av rummet finns ett stort ”träd”, dvs en fuskfikus och runt trädet finns ett bord och små
stolar.  När jag var på besök höll man på med ett sagotema och därför fanns det sagohörnor i varje
klassrum. I dessa sagohörnor hade man byggt upp sagomiljöer på olika sätt, man skapade en sagostämning
och här fanns också sagoböcker tillgängliga.

De vuxnas förhållningssätt är  att man alltid ska vara en förebild för barnen. Det innebär att man läser
då barnen läser, skriver då barnen skriver och då man diskuterar, deltar pedagogen i diskussionen och
framför sin åsikt och fungerar således inte bara som diskussionsledare.

Utgångspunkten för arbetet är att det ska vara roligt att läsa och skriva och man ska känna att man
har användning för språket. Man tycker att det allra viktigaste är att barnets självförtroende bevaras och
stärks. Man varierar arbetssättet mycket och har en uppsjö av kreativa och fantasieggande övningar. Man
arbetar med rim och ramsor, skattjakt, sång, bild, händelseböcker, bläddror, korsord, dator, tankeböcker,
brev, dagböcker, poesi- och versböcker, hemliga läxor, bokcirklar och mycket mera. Man spelar
dockteater med handdockor och man har ställt i ordning en särskild dockteaterscen. Barnen får bygga upp
miljöer i skolådor och sedan skriva berättelser kring den uppbyggda miljön, man spelar spel och kastar
tärningar med bokstäver där varje bokstav skall vara begynnelsebokstav i ord i fantasifulla meningar. Man
använder sig av materialet ”Trulle” för att träna det man inte kan. Då man tränar hur en berättelse byggs
upp använder man sig av en ”djurmall” dvs en bild av ett djur. Delarna är små i början och i slutet men
sväller ut mest i mitten. De små barnen fyller djurbilden med bilder som symboler för det de vill berätta och
”läser” sedan sin berättelse utifrån sina egna bilder. De äldre barnen fyller djurets innanmäte med text.
Dispositionen är tydlig för alla - en mindre inledning i början, den större textmängden som beskriver själva
berättelsen i mitten och sedan en kortare avslutning i slutet.

Man har dokumenterat sin arbetsgång i en skiss (bil 3) som beskriver hur man utgår från
styrdokument, kommunens inriktningsmål och den egna barngruppen då man gör en pedagogisk analys som
sedan leder till en arbetsplan med formulerade, tydliga mål. Dessa mål konkretiseras i en handlingsplan som
beskriver hur man tänker arbeta för att nå målen
(bil 4). Även fritidshemmet har konkretiserat hur man i sin verksamhet tar vara på leksituationen,
matsituationen etc för att träna språket samt vilket förhållningssätt man har.   Man analyserar vilken
fortbildning personalen behöver i sammanhanget och dokumenterar hela sitt arbete. Denna dokumentation
ligger till grund för den utvärdering som görs i slutet av verksamhetsåret.
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Folkparksskolan har också identifierat ”framtidens kunskaper” som förmågan att kunna planera,
informera, kommunicera, lyssna och kunna urskilja  det som är viktigast, att kunna lösa problem, att kunna
samarbeta, att kunna stå för sin åsikt, att kunna acceptera förändringar, att kunna tänka och agera aktivt, att
lära konstant och att både kunna ta emot och själv ta initiativ. Man stöder sig härvid på böcker och
föreläsningar av Siv Their, Helsingfors universitet ( det står inte i texten, men framgick vid den intervju jag
gjorde på skolan).

I sin planering redovisar man vilken teori eller insikt man utgår ifrån, men talar inte om varifrån man
hämtat denna teori eller hur man nått insikten ifråga.

Man har utarbetat checklistor för att dokumentera varje barns språkutveckling (1-9 år). Dessa
checklistor används också vid utvecklingssamtal med barnen och deras föräldrar.

I Folkparksskolans utvecklingsplan beskrivs hur skolledning och personal utvecklat och utvecklar
arbetet med barnens språkutveckling. Av bakgrundsbeskrivningen framgår att man upplevt att barnen inte
tyckte att läsning var roligt, att läseböckernas innehåll inte intresserade dem eller berörde dem, att
invandrarbarnen hade svårt med vissa språkljud etc. Man kom fram till att man arbetade för mycket med
formsidan och för lite med innehållet och att få sinnen användes vid inlärningen. Man kom också fram till att
Folkparksskolan är en mångkulturell skola, men att detta varken synts eller arbetats med särskilt medvetet.

Verksamhetsåret 1998 - 1999 satsade man på en bred fortbildning för all personal - alla gick en kurs
Barns språkutveckling, 2p för Monica Wikberg, Gävle/ Sandvikens Högskola. Samtlig personal läste in
Läs- och Skrivkommitténs Att lämna skolan med rak rygg, Lucy McCormick Cakins The Art of
Writing, Frank Smiths Läsning och Caroline Libergs Vägar in i skriftspråket. Förskollärarna hade
dessutom läst en avhandling av Bente Hagtvet-Erikssen om hur man kan arbeta med 6-åringar och basen till
skrivinlärning. Personalen har fått handledning av Monika Wikberg under en termin.  Vidare gick samtlig
personal en dags utbildning med Lena Sjöqvist, Skolverket (handläggare av Sv2- frågor). Samtlig personal
fick också handledning i en metod som visar hur man på ett enkelt sätt kan dokumentera och utvärdera
begreppsbildningen hos invandrarbarn. Metoden är utarbetad av Carina Hederberg, Linköpings universitet.
Denna modell används numera regelbundet.

En resa till Bifrostskolan i Danmark gav ytterligare inspiration och nya impulser.
Med hjälp av Lars Andersson, Stockholms Universitet, har man arbetat fram en modell med
utvärderingsvariabler att arbeta efter. Varje arbetslag har valt ett förbättringsområde att arbeta med under
året. Lars Andersson handleder personalen i genomförandet, Carina Hederberg kommer att utvärdera
arbetet.

Att all personal gått samma kurs, läst samma litteratur och varit delaktiga i samma process har skapat
förutsättningar för  att det på skolan skall kunna utvecklas en samsyn vad gäller barnens språkutveckling.
Man har erhållit liknande erfarenheter som kunnat delas, utbytas och utvecklas. Helhetstänkandet har
skapat ett brett intresse för utvecklingsarbetet vad gäller utformningen av arbetet kring språket.
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4. SLUTSATSER OCH EGEN REFLEKTION

I Djäkneparkens samverkansområdes  bakgrundsbeskrivning till sitt språkprojekt hänvisas till
författaren Lars Hesslind. Dennes uttalande om hur lite föräldrar pratar med och berättar för sina barn är
utgångspunkten för projektet. Projektet tar också fasta på behovet av att få föräldrar intresserade av barnens
språkutveckling och av att inse sin egen betydelse för barnens utveckling. Projektet försöker stimulera
föräldrar att samtala, berätta och på andra sätt stödja och språkligt stimulera sina barn. Barnavårdscentralens
kontroll av barnets joller och kontakt med föräldrarna har stöd i bl.a Björk och Libergs forskning som
tyder på att det finns en koppling mellan barnets joller och de första ord barnet säger samt att det första
talet består av joller och ögonkontakt med föräldrarna. De understryker också betydelsen av att föräldrarna
ger mycket positiv feedback så fort barnets joller liknar  ett ord. Någon hänvisning till dessa forskare gör
emellertid inte planeringsgruppen. På Folkparksskolan informerar man föräldrarna om hur man arbetar i
skolan och man lägger stor vikt vid att i utvecklingssamtalet medvetandegöra föräldrar om hur långt barnet
kommit i sin språkutveckling. I övrigt framgår det inte av dokumentationen om man involverar föräldrarna i
själva arbetet eller huruvida man framhåller föräldrarnas roll och  betydelse för språkinlärningen.

I Djäkneparkens projekt hänvisar man till styrdokumenten då det gäller språkets betydelse för att man
skall kunna uttrycka tankar och upplevelser i tal och skrift och för att man skall fungera i ett socialt
sammanhang. Läroplanerna stödjer sig i sin tur på forskning, även om denna inte är angiven här. Arnqvist
stödjer i sin bok Barns språkutveckling att  språket används både för att kommunicera och för att utveckla
tankeförmågan. I projektet tycks man använda forskningen som ett argument för att man skall skapa
förståelse för språkets betydelse och intresse hos föräldrarna i avsikt att stimulera deras insats. Däremot
finns inte någon klargjord strategi för hur man arbetar med språket och problemlösning eller övningar i
kreativt nytänkande. I Folkparksskolans plan hänvisar man också till styrdokumenten och läroplanernas
målformuleringar. Man hänvisar också till att nödvändiga framtida kunskaper är att informera - kommunicera
- lyssna - sovra viktig information - utveckla sin tankegång - tänka kreativt, lösa problem  - framföra sin
åsikt etc. Man har en genomarbetad strategi för hur man skall gå till väga för att uppnå varje enskilt mål.
Någon hänvisning till varför man valt de strategier man gjort finns inte. Någon gång hänvisar man till en teori
eller insikt, men klargör inte varifrån man hämtat dessa.

I projektbeskrivningen för Djäkneparkens samverkansområde - i diskussionsdelen -  hänvisas till
föreläsare som Monica Centerheim-Jogeroth och Gunilla Ladberg utan att man förklarar om dessa är
forskare eller praktiker. (Gunilla Ladberg är forskare). Dessa föreläsare har inspirerat planeringsgruppen till
diskussioner om språkets uppgifter, språkutvecklingens faser och betydelsen av kommunikation samt vikten
av trygghet, självtillit och glädje i inlärningssituationen. Man anger däremot inte hur man tänker skapa
trygghet och glädje eller stärka barnens identitet och självförtroende. Däremot är man tydlig med att man
tänker använda sig av rim och ramsor, musik och rörelse, liksom att låta barnen använda många sinnen och
bearbeta sina kunskaper på många sätt. Vidare är man tydlig med att man vill anknyta till de kunskaper
barnet redan har och att man vill läsa sagor och låta barnen berätta, förklara och fantisera. Här skulle man,
enligt Arnqvists bok, kunnat hänvisa till ett antal vetenskapliga studier som visat att det är möjligt att
förbättra den språkliga medvetenheten hos förskolebarn med hjälp av språklekar med rim och ramsor samt
att detta på ett verkningsfullt sätt bidrar till att minska svårigheterna i den första läsinlärningen. I princip kan
samma resonemang gälla även Folkparksskolan. Man hänvisar till sin utvecklingsplan som en effekt av
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gemensamt reflekterande efter kurser eller möten med föreläsare och handledare, men inte till
forskningsresultat eller utvärderingar. Extern handledning av personer knutna till olika högskolor eller
universitet har spelat stor roll för Folkparksskolans utveckling. Om dessa handledare inte forskat själva, har
de säkerligen överfört och hänvisat till forskning och detta är kanske ett gott exempel på hur växelverkan
mellan forskare och praktiker - med ett ömsesidigt förtroende - kan utveckla praktiken.

I Djäkneparkens diskussionsdel hänvisar man vidare till barnläkare Lars H Gustafsson,
medieforskare Ulla Johansson- Smaragdi och professor Ingvar Lundberg. De båda första uttalar sig om
TV-såpoperornas inverkan på barnen och betydelsen av att föräldrar - och pedagoger - samtalar med
barnen efter programmen. Den senare citeras i ett uttalande om föräldrarnas roll för barnets språkutveckling
och  förskolans möjlighet att stimulera barnen att i lekfulla övningar upptäcka språkets formsida för att
förebygga dyslexi och ge ett mjukare möte med skriftspråkets avkodningskrav. Jag saknar i
projektbeskrivningen en direkt slutsats, som visar hur praktikerna tänker omsätta detta  i
vardagssituationen.

Det tycks som om praktiker ofta lägger störst vikt vid det pragmatiska perspektivet, åtminstone för
skolbarnen. Förmågan att delta i en dialog är en viktig färdighet som barnen utvecklar under sina första år
(se Arnqvist). I såväl Djäkneparkens projektbeskrivning som i Folkparksskolans arbetsplan beskrivs t.ex.
hur eleverna i gemensamma samlingar och redovisningar tränas att tala inför grupp,  att använda språket,
träna upp förmågan att hålla sig till ämnet, att vara tydlig i sina yttranden etc.

Piaget och Vygotsky framhåller växelverkan mellan arv och miljö, även om den senare betonar den
språkliga miljöns betydelse mer än den förre. I Djäkneparkens projekt försöker man medverka till att den
språkliga miljön förbättras, men mest i hemmet. Man ger inte direkta exempel på hur man tänker förbättra
språkmiljön i förskola / skola, men man skriver att man vill uppmuntra kommunikation på alla språk och
skapa en atmosfär där barnen hjälper varandra språkligt. Biblioteksbesöken kan vara ett sätt att erbjuda en
språkligt stimulerande miljö. På Folkparksskolan har man försökt att skapa en språkligt stimulerande miljö,
såväl vad gäller lokalernas utformning som uppgifternas innehåll och personalens förhållningssätt. Däremot
tycks det inte som om man funderat på om man kan göra något för att stärka den språkliga hemmiljön. Å
andra sidan kan detta bero på att Folkparksskolan har många invandrare, det kan vara svårt att
kommunicera med föräldrarna.
Om arvets betydelse nämns ingenting vare sig i Djäkneparkens eller Folkparksskolans beskrivning.

Arnqvist säger i sin bok att det under förskoleåren sker en enorm utveckling av ordförrådet och att
barnet tillägnar sig sitt ordförråd aktivt genom att pröva det i olika sammanhang. Han hänvisar också till att
modernare forskning har visat att den vuxne har ett stort ansvar för att ordförrådet utvecklas, främst genom
att ge förklaringar till orden som används. I Djäkneparks-projektet kan man säga att denna kunskap
omsätts i den beskrivning förskollärarna ger på hur de ”svarar på barnets signaler”, låter barnen berätta till
bilder, berättar sagor eller låter barnen berätta själva. Det är troligt att man då förklarar ord som barnen inte
förstår, använder fel eller frågar om, men det är inte helt tydligt att så sker. Det framgår av Folkparksskolans
arbetsplan att man har en klar strategi för hur man arbetar med såväl ordförråd som begreppsbildning. Man
uttrycker sig i termer av fonologisk, syntaktisk, morfologisk och pragmatisk medvetenhet och visar därvid
att man har en teorianknuten kunskap om ämnet.

Enligt Arnqvist är många forskare överens om att när skriften uppmärksammas i sitt naturliga
sammanhang  kommer barnet att på ett naturligt sätt lära sig att läsa.
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I Djäkneparkens projekt uppmuntras barnen till låtsasskrivning och förskollärarna skriver på barnens
uppmaning och efter deras instruktioner text till barnens bilder. Så småningom uppmuntras de till att göra
egna böcker. Folkparksskolans målsättning är hela tiden att det ska finnas användning för språket och
övningarna innehåller därför oftast en kommunikativ uppgift. Det finns en mottagare till det man producerar
eller en individuell anledning till att man skriver etc.

Vad det gäller kopplingen mellan projektet och forskarnas syn på hur språkinlärning går till, hittar jag
exempel på samsyn på några ställen i Djäkneparkstexten.  Föräldrarnas betydelse för att lyssna på sina barn,
prata med dem och ge omedelbar respons är både forskare och praktiker överens om och detta försöker
man också informera föräldrarna om och stimulera till på såväl mödravårdscentral och barnavårdscentral, som
i förskola och skola. Personalen på förskolan beskriver hur man vill vara goda förebilder i att lyssna på
barnen och därigenom lära barnen vikten av att lyssna på varandra. Folkparksskolans personal arbetar
mycket tydligt med samma förhållningssätt antingen man läser, skriver eller diskuterar.

Arnqvist, helt säkert inspirerad av Vygotsky och Bruner, visar på att barn lär sig i interaktion med
vuxna. Den vuxne måste på ett utvecklande sätt bemöta barnets frågor om textens innehåll och struktur. För
Piaget är samspelet mellan barnen av stor betydelse, större än den mellan barn och vuxen. Enligt Piaget är
den bästa kombinationen att barnen befinner sig på samma utvecklings-stadium. Även Vygotsky betonade
den roll som samspelet mellan barnen har för kunskapsöverföringen. Enligt honom gynnas ett barn av
samspelet med ett annat barn som har mer kunskaper om den uppgift de ska utföra. Även det barn som
besitter de flesta kunskaperna får fördel av detta, eftersom man genom att uttrycka och verbalisera sin
kunskap gör den synlig och tydlig för sig själv. Denna uppfattning stöds också av Glachan & Light samt av
Brown ( se Arnqvist). Björk och Liberg företräder också uppfattningen att den vuxnes stöd och hjälp samt
barnens läs- och skrivupplevelser tillsammans med andra är mycket betydelsefulla för barnens
språkutveckling. Även forskare som Doise& Mugny ( i Wood) kommer fram till att barn är i stånd att hjälpa
varandra och därigenom få bättre förståelse för  andra personers perspektiv och åsikter. Arnqvist menar
vidare att elever i år 1-6 i smågrupper kan diskutera innebörden i en text samt också söka förutsäga
handlingen i berättelsen. Den typen av diskussioner har visat sig ha en positiv effekt på barns läsutveckling
enligt Arnqvist.

Det är troligen det som sker under de bokkvällar man arrangerar i Djäkneparkens
samverkansområde, då föräldrar läser och förhoppningsvis förklarar ord och begrepp, då flera barn och
föräldrar diskuterar texterna och då förhoppningsvis barnets frågor om textens innehåll och struktur bemöts.
Helt säkert är det dock inte. Interaktionen är något man tar fasta på Folkparksskolan. Barn hjälper naturligt
varandra och vuxna och barn samtalar i många sammanhang. Interaktionen är livlig på alla plan och i alla
sammanhang. Det skulle emellertid vara intressant om praktikerna hade beskrivit och utvecklat sitt
arbetssätt med utgångspunkt från ovanstående forskares uppfattningar.  Om man skall ta hänsyn till såväl
Piagets som Vygotskys syn på hur barngrupperna skall sättas ihop - utifrån lika eller olika mognad - borde
kanske grupperna sättas ihop på olika sätt vid olika tillfällen, beroende på vad man just då vill uppnå.

Bruner menar att inlärning involverar sökande efter mönster, regelbundenhet och förutsägbarhet.
Undervisning hjälper barnen att hitta sådana regler och mönster. Detta kunde man hänvisat till då man
arbetar med rim och ramsor, men också  utvecklat strukturer och  grammatiska övningar i lekfull form.

 Det har varit intressant att möta pedagoger och skolledare som är så engagerade i sitt arbete. Det har
varit lärorikt att ta del av alla kreativa idéer och det sätt på vilket man har omsatt sina kunskaper. Jag blev
mycket inspirerad av de härliga miljöer man byggt upp i Folkparksskolan och jag fick en tankeställare kring
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föräldrarnas betydelse då jag tog del av Djäkneparkens samverkansområdes projekt. Skolans betydelse
som inspiratör och informatör i detta avseende klargjordes för mig och skapade funderingar kring skolans
möjlighet att medvetandegöra föräldrar om deras roll och betydelse för barnens språkutveckling.

Min slutsats är att det Glenn Hultman och Christina Hörberg redovisade om praktikers utnyttjande
av forskningsresultat i sin skrift Kunskapsutnyttjande (1994) stämmer till viss del. Praktiker har en
teorikunskap som man tillägnat sig genom utbildning men det som har betydelse för förändringar i attityder,
arbetssätt eller innehållsfrågor är de erfarenheter man gör i praktiken, vad man ser hos barnen och de
upplevelser man delar med andra kollegor. De skolor jag undersökt i detta arbete, får betecknas som
förändringsbenägna och framåtsträvande. Här finns engagerade pedagoger och ett öppet och
diskussionsvänligt klimat, vilket är förutsättningen för en gemensam pedagogiskt reflekterande debatt. Här
finns också drivande skolledare, vilka har en klar vilja med sitt ledarskap och vilka också är beredda att
satsa resurser i form av utbildning, handledning etc för att nå önskad utveckling.

Intressant är att man i båda fallen börjat fundera över att ändra sitt arbetssätt utifrån iakttagelser man
gjort i arbetet med barnen. På Oxelbergsskolan upplevde personalen att barnens språk utarmats och man
började fundera över orsakerna. Projektet startade med att man sökte orsaker eller förklaringar via
forskare och därefter försökte man hitta åtgärder som skulle kompensera bristerna. På Folkparksskolan
uppmärksammade pedagogerna att barnen var omotiverade och ointresserade av de språkliga uppgifter
man lade för dem. Detta var anledningen till att man funderade över sitt arbetssätt och ville hitta nya
infallsvinklar. Arbetet inleddes med fortbildning via universitetet,  i fortbildningen studerades  vad olika
forskare ansåg om barns språkutveckling.

Pedagogerna har alltså i båda dessa fall vänt sig till högskolor och universitet för att utöka sin kunskap
och indirekt knyta an till nyare forskning. Folkparksskolan arbetar ofta med handledning, något som jag tror
inte är så vanligt. Detta har uppenbarligen haft stor betydelse för framåtskridandet. Man har fått hjälp att
strukturera sina tankar kring de erfarenheter man gjort i sin vardagspraktik i arbetsmodeller och
handlingsplaner. Man har ett gott och nära förhållande till handledaren och man möts i ömsesidig respekt för
varandras kunskap. Jag tror att man på ett tydligare sätt hade kunnat knyta ihop teori och praktik i
dokumentationen. Eftersom det tycks finnas en övertro i vårt samhälle ( dock ej i skolan) på
forskningsresultat, kunde man utnyttja detta om man ville understödja  sina ställningstaganden och
handlingar inför föräldragrupper eller politiker.

Jag har funderat kring frågan varför praktiker sällan låter forskningsresultat innebära att man
ifrågasätter sin egen praktik. Eftersom all forskning är kontextuell, är det kanske lätt att säga att vissa
resultat inte gäller den egna skolan eller att forskare inte vet hur det är i verkligheten med alla variabler som
spelar in. Eller också är det så att man inte är intresserad av forskningsresultat förrän man upplever att man
har behov av dem.

Jag tror på  forskarutbildning för pedagoger, fram för allt för att pedagogerna skall lära sig att tillägna
sig och förstå forskningsrapporter, men också för att man kritiskt skall kunna granska  dessa. All forskning
är ju inte ”sann” utan belyser bara just den företeelse som man synar i ett specifikt sammanhang. Om
praktiker å andra sidan kunde tillägna sig ”forskarögon” och granska sin egen verksamhet vore det säkert
utvecklande. Om forskare utgick från de frågor som praktiker vill ha belysta eller som någon utomstående är
intresserad av att få belyst, skapas troligen ett större intresse för de resultat man får fram. Man pratar idag
om karriärvägar för t.ex. lärare - en sådan kunde vara att man i samarbete med forskare eller
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forskarutbildning forskar i sin egen verksamhet. Praktiker kan därigenom bli delaktiga i forskningprocessen,
vilket kan stimulera till användning även av andras resultat.

Skolverket kräver in årliga kvalitetsredovisningar där skolorna skall visa på vilka förbättringsområden
man valt och varför. Vidare skall skolorna kunna redogöra för de mål man satt upp för verksamhetsåret, på
vilket sätt man skall arbeta för att nå målen, vilka åtgärder man skall sätta in etc. I slutet av året skall
uppnådda resultat redovisas och nya mål sättas upp. Det blir nödvändigt för skolorna att ha metoder för
utvärdering och uppföljning, att kunna redovisa resultat och att kunna formulera tydliga, mätbara mål samt
motivera de åtgärder som sätts in. Forskare kan hjälpa till att syna verksamhetens resultat och
kvalitetssäkra dessa. Det kan kanske innebära en ny utgångspunkt för ett ömsesidigt behov av ett  positivt
och utvecklande samarbete mellan  forskare och praktiker.
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