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This thesis is about a language-stimulating activity, called the Book Teddy, which take place 
in Markaryd, a small municipality in southern Sweden. The activity is described and some 
exarnples given of the Book Teddy's visits to the homes of parents and their preschool children. 
Sirnilar activities in Värnamo, Kumla and Borås, which have been inspired by the Book 
Teddy are also descnbed. 

Facts about children's psychology, language development and child language illustrate the 
importance of stimulating language acquisition in the early years. An important example is 
"The Bristol Study", a longitudinal study of preschool children. 

A questionnaire was sent to 93 parents, whose children were bom in 1991. 53 parents or 
57% answered. The analysis was made out of these 53 questionnaires. The answers ;how 
that most of the parents liked the Book Teddy and enjoyed her visit. They also said that the 
visit of the Book Teddy had increased their knowledge of books, reading and language stim- 
ulating activities. Many of the parents seemed to have changed their role as parents too, 
some aware of it, others not. 
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1. INLEDNING 
Vårterminen 1994, min andra termin på Bibliotekshögskolan i Borås, deltog jag i 

kursavsnittet: Bibliotekens uppsökande verksamhet. Under en forelasning av Kerstin 

Rydsjö hörde jag första gången talas om BokNallen (ett språkstimuleringsprojekt), och 

det väckte min nyfikenhet. Hur kunde det komma sig att en liten kommun, som 

Markaryd, kunnat och vågat satsa så stort på sina barn och ungdomar med BokNallen 

och övriga verksamheter inom den så kallade Markarydsmodellen? Vad kan en sådan 

satsning ge på kort och på lång sikt för en kommun? Hur visar det sig i skolarbetet och 

skolresultaten? Sist, men inte minst, hur upplever föräldrarna det, att de kommer i 

åtnjutande av intresse/inblandning från kommunen? Dessa och många andra frågor dök 

upp, när jag började titta närmare på Markaryds stora satsning. 

Jag har under tidigare studier kommit att intressera mig mycket for barns språk, deras 

uppväxtmiljö och andra faktorer som inverkar på hur de får det under skolgången och, 

på sikt, i sina vuxna liv. Det föll sig darför helt naturligt for mig att välja BokNallen 

som ämne for min uppsats. 

Till att börja med tog jag kontakt med Markaryds kommun genom Irene Hedfors 

(forvaltningschef, kultur-fritid). Hon inbjöd mig att komma till Markaryd för att på ort 
och ställe satta mig in i verksamheten. Min nästa kontakt blev Markaryds bibliotek, 

bibliotekschef Torsten Ekelund och BokNallen, Ewa Wendt-Nevhage. Vi avtalade om 

tid och jag åkte till Markaryd, där jag blev väl mottagen på alla sätt. 

2. MARKARYDSMODELLEN MED BOKNALLEN 
Detta kapitel bygger i sin helhet på intervjuer (samtal) och brevväxling med Ewa 

Wendt-Nevhage (BokNallen) och hennes kapitel i Barnspåret (Wendt-Nevhage 1994), 

intervjuer med Kurt Persson och Birgit Borg (pionjärer), egna observationer, boken: 

Skolexemplet Markaryd (1 995), samt artiklar, broschyrer och annat tryckt material från 

Markaryds kommun. 

2.1 .MARKARYDS KOMMUN 
Markaryd är en liten kommun på 5 19,4 km2 som har drygt 10.000 invånare. Den 

består av tre tätorter: Markaryd med Timsfors; Strömsnasbruk och Traryd, samt lands- 

bygd med byar och enstaka gårdar. Markaryds kommun ligger i sydvästra hörnet av 

Småland och gränsar både till Skåne och Halland. Det är en skogrik trakt, med många 

vackra sjöar och ån Lagan som lyser upp landskapet. Järnvägen har numera bara 

godstrafik, men E 4:an passerar tätt förbi samtliga tatorter. Man har bussforbindelse med 



Halmstad, Helsingborg, Hässleholm och Älmhult. Expressbussen till Stockholm stannar 

också ett par gånger om dagen. 

Kommunens innevånare är till större delen arbetare. Av de vuxna har cirka 50 % 

enbart grundskola, 40 % gymnasieskola och 10 % högskoleutbildning. Cirka 74 % 

av befolkningen bor i småhus. 

2.2. MARKARYDSMODELLEN 

På initiativ av &e Lingegård, dåvarande rektor i Strömsnäsbruk, började man i 

Markaryds kommun på 1980-talet att diskutera vad man kunde göra för att förbättra 

barnens läskunnighet. Detta framsynta tänkande resulterade i att man insig att for att 

bryta ett omedvetet arv, måste man vända sig till föräldrar med barn i förskoleåldern. 

Genom att göra dem medvetna om sin roll för barnens framtida möjligheter i skola och 

arbetsliv, kunde man troligen påverka dem till att mera aktivt stötta barnen vid språk- 

tillagnandet. Detta skulle bäst uppnås om man fick personlig kontakt med föräldrarna, 

samt genom att sprida kunskaper om språkstimulans och god barnlitteratur. 

Sommaren 1982 sökte Markaryds kommun bidrag från Statens Kulturrad for ett 

samarbetsprojekt i läsfrämjande syfte. Detta projekt kallades Bokprojektet eller 6- 

årsboken. 

Projektets syfte var: 

-att väcka intresse för böcker bland barn och föräldrar 

-att tillhandahålla bra barnböcker 

-att stimulera till eget skapande och att ge barn mo~lighet till 

utlopp för sin fantasi 

-att stimulera till samarbete mellan nämnderna i kommunen 

(obenämnd stencil). 

Läsåret 1982183 fick man ett bidrag på 60.000 kronor från Kulturrådet och ytterligare 

ett bidrag for läsåret 1983184. Från och med hösten 1984 övergick projektet till fast 

verksamhet, med kommunalt anslag, 50.000 kronorlår. Efterhand har verksamheten 

växt, 1984 tillkom språkfiämjandeprojektet BokNallen, som bedrivs i samarbete mellan 

skolstyrelse, kultmämnd och socialnämnd. De två första åren fick man bidrag från 

Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen. 

Senare har även olika las- och skrivframjande åtgärder tillkommit på de olika 

stadierna i grundskolan (beskrivs längre fram i detta kapitel). 1994 fick Markaryd 

gymnasieskola och nu vill man utsträcka verksamheten dit. Alla goda erfarenheter 



gör att man nu kan se att dessa insatser varit till stor nytta för kommunens barn och 

ungdomar i deras utveckling och språk-, las- och skrivinlärning. 

Numera finansieras hela verksamheten av Markaryds kommun, BokNallen på 314- 

tjänst kostar idag 180.000 kronor per år. Det kan jämföras med en 314 speciallärare i 

gnindskolan som kostar lika mycket. Vilket man, minst, tjänar in med BokNallens hjälp. 

Uttryckt på annat satt: 2-3 barn, som slipper att ha specialunde1-visning på grund av att 

de är "litterata" (kan tillgodogöra sig skriftspråk), betalar BokNallen. Verksamheten 

bedrivs på flera olika satt, med speciella satsningar for varje åldersgrupp. Dessa bestar 

av: Gdvoboken till alla nyfödda barn; BokNallen för barn O - 6 år; Bolpojekitet for 6- 

åringar (barnen får tre böcker som sina egna); En kvart om dagen for lågstadiet; Svenska 

genom litteraturen for mellanstadiet, samt Dubbelt tillval for högstadiet, inklusive 

speciell lastest i årskurs 7. 

BokNallen kommer att studeras mer ingående längre fram i denna uppsats. Här ger 

jag en kort orientering om de andra delarna i verksamheten. 

Gåvoboken (Barnens första bok). Vid första hembesöket från barnavårdscentralen 

(BVC) får föräldrarna dels information om språkstimulering och språkutveckling, dels 

en skriftlig inbjudan fran biblioteket att hämta gåvoboken. När föräldrarna dyker upp 

på biblioteket for att hämta boken, kan personalen passa på att visa dem runt och 

informera om både barn- och foräldralitteratur. Boken är placerad i en korg längst in i 

biblioteket på barnavdelningen, så man får en naturlig anledning att gå genom biblio- 

teket och göra hela familjen bekant med lokalerna och visa vad som finns. 

6-årsböckerna. Denna verksamhet har sedan 1984 kommunalt anslag för inköp 

av tre böcker vardera till kommunens 6-åringar. Böckerna väljs i samarbete mellan 

barnbibliotekarie och forskolepersonal. De kan välja till exempel en saga, sagosamling 

eller fackbok; en bok med rim och ramsor, sånger eller dikter; samt en bilderbok. I 

förskolan kan man sedan valja olika sätt att arbeta med böckerna, såsom högläsning/ 

återberättande, teckning, dramatisering eller utställning. Målet är att öka barnens ord- 

förråd, att väcka intresse för böcker och att stimulera barnens fantasi. 

Lågstadiet. Laslådan eller "en kvart om dagen", är ett arbetssätt där föräldrarna del- 

tar aktivt i barnens läsinlärning. I klassrummen finns två boklhdor, en med "Läsa högt- 

böcker" och en med "Läsa sjäiv-böcker". Dessa böcker får lånas hem. Föräldrarna läser 

högt en stund varje dag och så småningom tar barnen över mer och mer av läsningen, 

allteftersom de lär sig läsa. Mellan läraren och föräldrarna utbyts tankar om läsningen 



genom en anteckningsbok, som barnet tar med sig i sin skolväska- Där skriver man ner 

hur läsningen går och vad föräldrarna tycker om boken. Föräldrarna blir delaktiga i 

lasinlärningen och när barnen ser att föräldrarna är intresserade tar de böckerna mer på 

allvar. Lärarna ägnar sig aven mycket åt högläsning i klassen, upp till en timma om 

dagen. 

Mellanstadiet. Man utgår i arbetet från "boklådor", där böcker med samma tema har 

samlats, till exempel: Barn i främmande länder; Förr i tiden med flera. Dessa används i 

svenskhe t  och även i andra ämnen som berörs av innehållet. Ett annat arbetssätt är 

bokcirklar, läsningen följs upp med diskussioner och recensioner. Man arbetar också 

med dagstidningar och har temaveckor med högläsning. 

Högstadiet. Redan 1985 började man med "Dubbelt tillval" på en högstadieskola i 

kommunen. Det innebär att eleven har både ett praktiskt lestetiskt och ett språkligt till- 

val. Språktillvalet är tyska, franska eller svenska. Svenska som tillval ger de elever som 

har problem med det egna språket en chans att förbättra sina kunskaper. Man använder 

sig mycket av datorer och ordbehandlare. Läraren blir handledare och inspiratör. Dess- 

utom behövs ett väl fungerande skolbibliotek, för att eleverna ska kunna lösa problem. 

I den nya läroplanen, som tas i bruk 1995, ingår svenska som språkiigt tillval, varför 

"dubbelt tillval" upphör. 

Markarydsmodellen. Syftet med denna verksamhet, som innefattar alla de ovan 

beskrivna verksamheterna, är att ge eleverna en god språklig förmåga; de ska kunna 

läsa snabbt, förstå det de läser och få ett ökat intresse för skönlitteratur. Deras fantasi, 

nyfikenhet och inlevelseförmåga ska stimuleras så att de fortsätter läsa böcker. 

Tanken bakom verksamheten är  att försöka utjämna de Masskillnader som gör att till 

exempel barn till högutbildade föräldrar ofta klarar sig bättre i skolan och går vidare till 

högre studier. Då det är troligt att läsvanor och språkstimulering under tidiga barnaår 

inverkar mycket på skolresultaten, har man försökt att ge barn som är sämre lottade i 

dessa hänseenden en möjlighet att överbrygga detta. För att verksamheten ska fungera 

bra fortbildas skol- och forskolepersonalen. Det sker med studiedagar och konferenser 

kring barns språkutveckling, läsinlärning och lästräning. 



2.3. BOKNALLEN 

Denna del av Markarydsmodellen har jag valt att studera närmare. I sin nuvarande 

skepnad, Ewa Wendt-Nevhage, är BokNallen stationerad på biblioteket i Markaryd. 

Tjänsten är på 75% och har eget anslag från kommunen. 

BokNallen är en verksamhet som avser att främja barns språkiiga utveckling. Syftet 

med verksamheten är att informera föräldrar om barns språkutveckling och vikten av 

tidig språkstimulans; att upplysa föräldrar om hur betydelsefulla de själva är för sitt 

barns utveckling och att informera om bra barnböcker och om biblioteken. Utöver 

föräldrarna bör alla som har tillsyn av barn ges information om barns språkutveckling. 

Denna information bör poängtera att dialogen mellan barnet och den vuxne är särskilt 

värdefull, liksom att den vuxne låter barnet berätta och därigenom använda spraket. 

BokNallen ska upplysa om goda barnböcker och vilken ålder de passar for. Detta för- 

utsätter ett intimt samarbete mellan BokNallen och biblioteket. Slutresultatet förmodas 

bli att skolelever är bättre rustade för den första läsundervisningen och den fortsatta 

skolgången, samt därefter ett lättare arbetsliv på grund av en god språklig fardighet. 

Arbetsbeskrivn~ngför BokNallen u~vL7urättad 1992. 

* Föräldrar får en första kontakt med BoklVallen genom en broschyr på BVC. 

* Information i B VC:s föraldragrupper. 

* Hemmen får besök l:a gången då barnet är I % - 2 år. Samtal och broschyr med tips 

och råd. Barnet får bok, "Nalle" av Janus Hertz. 

* Hemmen får 2:a besoket vid 4-årsåldern. 

* BVC gor besök vid 2% och 4 år och har då broschyr om BoWallen, 

Iampliga leksaker, bocker m.m. 

* Två årskullar besöks per år. Riktmarke 10 besok per vecka. 

* Sagostund, bokutlåning och mo)ligheter att knyta föräldrakontakter på 

kommunens öppna förskolor en gång per månad. 

* Information till dagmammor och sagoläsning i dagbarnvårdargrupper en 

gång per termin. 

* Deltagande i bibliotekets personalmöten. 

* Telefon- och brevkontakt med samtliga föraldrar till barn i de ålders- 

grupper som ar aktuella för besök. 

* Upprättande av statistik och sammanställning av årets verksamhet. 

* BokiVallens budget, inköp av böcker och material. 

* Inre arbete: bokuppsattning, bokvård, katalogisering, kartotek över barn 

som ska besökas m.m. 

* Skicka och ge information till intresserade. 

(Wendt-Nevhage 1992). 



Flera olika broschyrer om BokNallen-verksamheten har tagits h. Förutom de som 

delas ut av BVC vid olika tillfallen, finns en broschyr som skickas till föräldrarna med 

information innan telefonkontakt tas och en som delas ut vid hembesöken tillsammans 

med Bibliotekstjänsts broschyrer med boktips för små barn. Vidare finns det broschyrer 

på förskolorna som informerar om BokNallen. 

I de broschyrer som BokNallen själv framställt berättar hon enkelt om den verk- 

samhet hon bedriver, ger tips om språkutvecklande aktiviteter, ger hållpunkter i barns 

språkutveckling och nämner olika anledningar till att man bör ta kontakt med BVC för 

kontroll av språkutvecklingen. Hon gör broschyrer om BokNallen, O-6-årsåldern, gåvo- 

boken och 6-årsböckerna. 

Som hjälp i sitt arbete har BokNallen en stödgrupp, som består av en distriktssköter- 

ska från BVC, en talpedagog, barnbibliotekarien, en lågstadie- och en mellanstadie- 

lärare, en politiker, barnomsorgschefen, skolchefen (ordförande) och BokNallen själv 

(sekreterare). Stödgruppen sammanträder cirka 2 gånger per termin. 

BokNallen har ett eget rum på Markaryds bibliotek, det är på cirka 17 m2 och har 

omkring 27 hyllmeter böcker. Två av väggarna är i princip täckta av bokhyllor, där icke 

utlånade böcker trängs. Bokbeståndet är mycket stort, men det mesta är utlånat, det 

varierar mellan 213 och314 av beståndet. Det är tur för de hade inte fått plats i hyllorna. 

BokNallen har nyligen fått dator och tanken är att hon så småningom ska få tid att 

lagga in beståndet på data. De båda väggar som inte är täckta med böcker har fönster, 

så rummet är ljust och trevligt. Här finns också ett låsbart skåp, där namnuppgifter på 

barnen och lådor for kort till utlånade böcker förvaras. En sittgrupp och bord i barnhöjd 

får också plats, samt en mängd Nallar och andra mjuka djur. 

BokNallen sköter sina bokinköp själv. Hon köper fiån Bibliotekstjänst, den lokala 

bokhandeln och från tre bokklubbar: Barnens bokklubb; Go'boken och Bonniers barn- 

bokklubb. Hon håller sig ajour med nyheter genom att läsa sambindningshaften och 

bokkataloger. Hos den lokala bokhandeln gör hon beställningar med dessa som underlag 

och passar aven på att köpa mycket på bokrean. Hon har en egen budget på 49.000 kr 
(1995) för bokinköp, reseersättning och inventarier. Inköpen av böcker tar inte så 

mycket tid, men att göra i ordning dem för utlån är tidskrävande. De ska katalogiseras, 

en ficka ska klistras in och ett kort läggas upp för kartoteket. 

Något större svinn förekommer inte. BokNallens böcker kan vara utlånade under 

mycket lång tid, eftersom det inte finns någon begränsad lånetid. De allra flesta 



böckerna kommer tillbaka i sinom tid. Har en bok varit utlånad över två år anses den 

förkommen och kortet gallras. I övrigt gallras bara de böcker som är för trasiga för att 

lagas och böcker som av låntagarens förälder rapporterats förstörda eller förkomna. 

I Markaryd föds cirka 120 barn per år. Bomallen får listor fran länsstyrelsenmed 

uppgifter om nyfödda barn, ändrade adresser och andra uppgifter till exempel om ett 
barn har avlidit. När listorna kommer går hon först igenom kortregistret och för på 

ändrade namn och adresser på befintliga kort, därefter skriver hon nya kort på nytill- 

komna barn. Listorna kommer med ojämna tidsintervaller beroende på antalet födslar, 

flyttningar och dylikt. Ibland kan det komma två sändningar på en vecka och ibland 

ingen. 

Eftersom listorna inte innehåller uppgifter om föräldrarnas namn eller telefon- 

nummer, ringer Ewa till BVC , där man kan lämna uppgift om telefonnummer, såvida 

det inte är hemligt. I sådana fall tar personalen på BVC ibland kontakt med föräldern 

och frågar om de f& lämna numret till BokNallen. Sedan skickar BokNallen ut brev 

med broschyrer och presentation till föräldrarna. Hon ber dem som vill att ringa upp för 

att boka tid. Det blir mellan 250 och 300 brev per år till föräldrarna, det vill saga alla 

som &.aktuella for hembesök, vilket är två olika grupper: de som har barn på cirka 2 år 

och de som har barn på cirka 4 år. Dessa ska också ringas upp, ibland har Ewa fått hjälp 

av en av kanslisterna på biblioteket att ringa till föräldrar på kvällstid, om de inte gått att 

få tag i på hennes egen arbetstid. 

Ewa gör också föredragsmaterial och skärmutställning, som hon använder när hon är 

ute och informerar om BokNallen-verksamheten. Föredrag bokas av skolor for lärar- 

kollegiet och förekommer ett par gånger per termin. Vid varje tillfalle går det åt minst 

4 timmar till förberedelser och oftast är hon borta en hel arbetsdag. Galler det den egna 

kommunen kan hon göra det på arbetstid, men när hon reser till andra kommuner får det 

bli utom arbetstid. Då Tar hon komma överens med dem om ersättning. När hon inbjuds 

till föräldramöten brukar hon ställa upp gratis. 

Information på BVC:s föräldratraffar håller BokNallen 3-4 gånger per år, det tar 1- 

1 % timma varje gång. Kommunens 5 öppna förskolor besöker hon 1 gång varje månad. 

Dessa besök är cirka 2 timmar långa. Hembesök kan ta allt fran 20 minuter till 2 tim- 

mar, men det vanligaste är 1 timma. Målsättningen är10 besök per vecka. 

Ewa arbetar 4 dagar i veckan och en arbetsvecka består av 32 timmar. Hon har 43 

arbetsveckor på ett år. Någon övertid ska i princip inte utbetalas utan får tas ut i ledig- 

het. Vid vissa tillfallen kan extra mycket tid gå åt, till exempel vid planering av konfe- 



renser och vid arbetet med boken: Skolexemplet Markaryd. Under sådant arbete får 

Ewa ta sina lediga dagar i anspråk och då har hon inte alltid tagit ut alltsammans i 

ledighet. Blir hon själv eller hennes barn sjuka finns det ingen vikarie, vilket gör att 

hon kommer efter med hembesöken. Om det blir svårt att hinna med allt, prioriterar 

hon första hembesöket och besöken på öppna förskolan. 

För närvarande (1 995) håller hon på att besöka barn födda 1992, de Qller alltså 

3 år under året, men på grund av mycket extra arbetsuppgifter har hon kommit efter 

med besöken. Ewas inställning är att barnen bör vara omkring 2 år vid första besöket, 

eftersom barnens livlighet beroende på den motoriska utvecklingen gör det svårt for 

föräldrarna att sitta och lyssna i ett tidigare skede. Vid ettårsåldern, som jag föreslog, 

är föräldrarna alltför upptagna med barnets aktiviteter, för att kunna tillgodogöra sig 

informationen om språkutveckling, anser Ewa. Men de får ju broschyrer på ett tidigt 

stadium av BVC och presentkort på Barnens första bok, som ska hämtas på biblioteket 

Anledningar att inte vilja ha besök kan vara flera: en del föräldrar är mycket upp- 

tagna och har helt enkelt inte tid. Somliga tycker kanske att de inte vill ta emot hemma, 

utan anser att det räcker med att trma BokNallen på Öppna förskolan. Några som har 

flera barn och haft många besök, tackar nej på grund av detta. I sådana fall skickar Ewa 

hem den skriftliga informationen samt Nalle-boken, så barnet får sin egen bok. 

Dessutom finns det en liten grupp, som man över huvud taget aldrig lyckas få kontakt 

med, av okänd anledning. Det stora flertalet tycker dock att besöket är så viktigt för 

barnen att de försöker få tid till detta. 

2.4. PA HEMBESOK MED BOKNALLEN 

2.4.1. Första hembesöket 
BolCNallen ska på hembesök och jag har fått tillåtelse av Mamman att följa med och 

lyssna. Vi kommer hem till Anders, en mycket glad och livlig ung man. Helst vill han 

stå i fönstret och se på tågen som går förbi, han blir överförtjust när ett långt godståg 

blir stående utanför en stund. Men BokNallens korg kan han inte motstå, så när Nalle- 

boken kommer fram vill han vara med. I korgen, under ett skynke, döljer sig diverse 

saker, som plockas fiam medan boken läses. På bilden i boken syns Nalle och då kryper 

Nalle också ut ur korgen. Nalle i boken får på sig ett par blå byxor och blå byxor 

plockas fiam ur korgen och Nalle blir påklädd dem. Sedan får Anders hjälpa till att satta 

på Nalle en haklapp, satta honom i hans stol och ge honom bord, tallrik, sked och mugg. 

Till sist är Nalle trött och stoppas i säng. Allt som sker i boken, sker också med Nalle- 

dockan och Anders är betagen. Det är en högtidsstund för oss alla. För Anders blir sagan 



och bilderna i boken till verklighet, genom Nalle och hans saker. För oss vuxna är det 

fascinerande att se hur han lever med och snart förstår att korgen innehåller allt som 

finns på bilderna i boken. Det blir en aktiv sagoläsning, där barnet är medskapande. 

Därefter samtalar BokNallen med Mamma om olika satt att stimulera barnets intresse 

for böcker och om språkutveckling och ger tips om bra böcker för åldern och om bra 

satt att prata med barn, hur man rattar barnets språkliga fel och så vidare. Under tiden 

återvänder Anders till sin utkiksplats över järnvägen. BokNallen tar fram stora bok- 

väskan, som öppnas och ett antal böcker lånas ut till Anders och hans Mamma. Dessa 

böcker får man ha så länge de är av intresse för barnet och kan sedan återlämnas på 

biblioteket eller Öppna förskolan. 

På eftermiddagen gör vi ett nytt besök. Denna gången hos Ingela, som tar emot oss 

tillsammans med sin storebror och Farmor. Ingela har varit sjuk och är fortfarande litet 

trött och hon tar sin tillflykt till Farmors knä. BokNallen far sitta bredvid Farmor i 

soffan och berätta sin saga. Allteftersom berättelsen framskrider och sakerna i korgen 

dyker upp en efter en, ser man hur Ingelas intresse växer. Hon glömmer att hålla sig 

fast i Farmor och blir mer delaktig i Nalles olika bestyr. Det lyser i hennes ögon och hon 

börjar våga delta litet grann. När sedan låneböckerna kommer Farn vill hon vara med 

och välja. Även storebror är intresserad och vill vara med och hjälpa till med bokvalet. 

Mot slutet av besöket har Ingela piggnat till och visar oss att hon minsann kan stå på 

huvudet. Så följer hon oss till dörren och vinkar när vi går. 

2.4.2. Andra hembesöket 
Vi ringer på dörren och blir mottagna av Frida och hennes Mamma. De k-er redan 

BokNallen, sedan förra besöket och Öppna förskolan- Detta är något de har sett fram 
emot. Först ska BokNallen läsa en saga, det blir: Mamma Mu, som Frida lyssnar på med 

största förtjusning. Även hennes Mamma och jag har stort nöje av den våghalsiga 

kossans äventyr. Sedan ska Frida välja vilka böcker som hon ska låna. Hon går till vaga 

med största noggrannhet och fiån BokNallens stora vaska plockar hon bok efter bok och 

tittar mycket ordentligt igenom dem. Frida har en mycket bestämd uppfattning om vilka 

böcker hon vill eller inte vill låna. Till slut ligger i alla fall en försvarlig hög av böcker 

på soffbordet, vilka har funnit nåd i hennes ögon. Under denna procedur har BokNallen 

tagit tillfallet i akt att prata med Mamma, som också har fragor om böcker och om språk 

att ställa. De kan prata i lugn och ro, medan Frida väljer böcker. 

Mamma tycker att det är väldigt många böcker som Frida valt ut, men med tanke pA 

lånetiden (obegränsad), ska det nog gå bra. De kommer att hinna läsa böckerna många 

gånger och när Frida tröttnat på dem kan de låna nya på Öppna förskolan eller biblio- 



teket. Nu är det dags att gå och vi lämnar Frida i soffan, belåtet leende och med famnen 

full av böcker. 

3. ANDRA LIKNANDE PROJEKT 
Under denna rubrik tar jag upp tre exempel från kommuner där man startat språk- 

stimuleringsprojekt. Dessa tre, Värnamo, Kumla och kommundelen Brämhult i Borås, 

har inspirerats av BokNallen och har utformat sina projekt efter lokalt behov, ekonomi 

och liknande. 

I Värnamo arbetade man i projektfonn under 5 år med Ole Dole Doff, 1988 -1 992. 

Därefter upphörde verksamheten, men man antog att arbetssättet var inarbetat. Vad blev 

följden av detta? 

I Kumla har projektet Bokbollen blivit till en fast verksamhet, som vänder sig till alla 

kommunens barn mellan O och 6 år. 

Hässleboken är en verksamhet, som vänder sig till utländska barnfamiljer som bor i 

Brämhult, en invandrartät kommundel i Borås. 

3.1. OLE DOLE DOFF 

Ole Dole Doff är ett språkstirnuleringsprojekt som startade 1988 och avslutades 

1992. Det var kommundelen Forsheda i Värnamo kommun, som blev först med att få 

pröva detta arbetssätt under 5 år. Man gjorde mätningar av barnens språkkunskaper 

varje år under projekttiden och dessa redovisas i en slutredovisning. Från denna slut- 

redovisning, samt en uppföljning utförd av Jolanta Lindholm hämtar jag stoffet till detta 

avsnitt. Projektet har genomförts i samarbete mellan barnomsorg, bibliotek, logoped- 

verksamhet och skola och vänder sig till barn 0-9 år. 

Inom barnomsorgen har man satsat på medveten språkstimulans genom att lägga in 

Ole Dole Doff-material i veckoplaneringen (till exempel veckans sång, veckans ramsa). 

Personalen läste sagor dagligen och många hade som målsättning att från enkla bilder- 

böcker så småningom gå över till kapitelböcker. Man besökte också biblioteket 

regelbundet. Personalen har som hjälp haft studiedagar och handledning av projekt- 

gruppen, samt kunnat hämta sitt material fran den litteratur som köptes in särskilt for 

ändamålet. 

Bibliotekets målsättning har varit att nå de familjer, vars barn inte är i barnomsorgen 

(förskolor, daghem). Bibliotekspersonalen har informerat om språkutveckling och om 

vikten av att läsa och berätta for barnen, samt inspirerat till biblioteksbesök. Biblioteket 

är integrerat med högstadiets bibliotek, men projektet har inneburit ökat samarbete med 



både låg- och mellanstadiet och med barnomsorgen. Man når ut till föräldrarna genom 

BVC och på föräldramöten. Sagostunderna utökades och de har varit välbesökta och 

genom dem har man också nått dagbarnvårdarna. Gratisböcker erbjöds barnen vid 0 ,4  

och 6 år. Första boken har hämtats av nära 100 % av föräldrarna och de båda andra av 

80-90 % (Ole Dole Doff 1992). 

Våra erfarenheter är att föräldrar är intresserade. De harpågat ejier böcker för 

syskons och för nyinflyttades rakning. Det har dock varit svårt att få kontakt med 

samtliga föräldrar genom att locka med en gratis bok. Det hade då varit nödvändigt 

att ha en uppsökande verksamhet som i t . a .  BokNalle-projektet (ibid s.4). 

Logopedens bidrag har varit teoretisk-praktiska föreläsningar f ir  berörd personal, 

samt föräldrautbildning. Förskollärare och dagbarnvårdare har kunnat få konsultbesök 

av logopeden. Föräldrautbildningen har getts på BVC och 35 föräldrar har deltagit vid 9 

tillfallen under 4 år. 

På lågstadiet använde man redan tidigare rim, ramsor, bokstavs- och ordlekar i 

svenskundervisningen. Projektet har dock gjort lärarna mer medvetna om varför man 

använder språkövningar och hur viktiga de är. De har också blivit mer uppmärksamma 

på dyslektikernas problem. Dyslektiker är en person som kastar om bokstäverna när 

hanhon läser och skriver (de kallades tidigare for ordblinda). 

Projektet har följts upp med tester av förskolebarnen i maj månad samma år de börjat 

skolan. Testerna har varit: bokstavskännedom (både stora och små bokstäver); läs- 

förmåga; segmentering (att kunna skilja på olika ljud i orden) och syntes (att satta ihop 

ljud till ord). Bokstavskunskapen har varit ganska konstant genom de år man utvärderat: 

1988-1992, men alla andra testvärden har stigit år för år. Sikskilt värdena fran 1992 

visar en mycket Mar förbättring av språkkunskaperna. Dessa barn har också haft ökad 

språkstimulering i 5 år, så man kan konstatera att det inte räcker med punktinsatser, 

utan det är viktigt med kontinuerlig språkstimulans. Slutsatsen är att man efter dessa 

goda resultat i Forsheda, gärna vill sprida verksamheten till fler kommundelar. För detta 

ändamål har projektgruppen sammanställt en "språklåda", med litteratur och material, 

videoinspelningar, projektbeskrivningar och utvärderingar. Detta material kan lånas av 

den som vill satta sig in i språkutvecklingsarbete och användas i detta arbete. 

Kostnaderna för projektet var 1991, knappt 30.000 kronor (ibid). 

Under våren 1995 har en studerande på lärarutbildningen i Jönköping, Jolanta 

Lindholm, gjort en uppföljning av Ole Dole Doff. "Syftet med uppföljningen är att 



undersöka om projektidéen fortfarande är ett levande inslag i Forsheda förskolor och 

om den påverkar bamens sprakliga medvetenhet" (Lindholm 1995, sammanfattning). 

1992 avslutades projektet och man trodde då att arbetssättet var inarbetat och att 

det skulle ha blivit en naturlig del i det dagliga arbetet på förskolorna. Man hade också 

förhoppningar om att arbetssättet skulle spridas till fler kommundelar. Lindholms 

undersökning visar dock att 6-åringarna, som testades 1995, ligger på samma nivå som 

6-åringarna 1988. Under de tre år som projektet varit nedlagt har man alltså i stort sett 

tappat de kunskaper som det gav. Intervju med personalen på förskolorna, visar att de 

anser att de fortfarande arbetar enligt projektets idé, men testerna visar att det inte är 

tillräckligt. Uppföljningen av Ole Dole Doff visar att det behövs en ansvarig, som ser 

till att språkstimuleringsprogramrnet följs. Man behöver även ge personalen mer stöd 

och utbildning for att projektets ide ska f"a leva vidare (ibid). 

3.2 .BOKBOLLEN 

Under 80-talets diskussioner om elevernas otillräckliga las- och skrivfardigheter 

började man i Kurnla kommun att fundera över hur man kunde lösa dessa problem. 

Hösten 1985 reste en grupp på åtta personer från Kumla på studiebesök till Markaryd. 

DeLhade där ett 3-dagars seminarium om språk och lässtimulering med exempel fran 
Bomallen med flera satsningar. Detta resulterade i att man började dra upp riktlinjer 

för ett liknande projekt i Kumla. De började i en mindre skala (av ekonomiska skäl), 

med ett rektorsområde hösten 1986. De gav sitt projekt namnet: Bokbollen 

(Sammanställning av information om Bokbollen ... 1990). 

Numera är Bokbollen till för alla barn 0-6 år i Kumla kommun. Organisationsmässigt 

hör Bokbollen till kultur- och fiitidsförvaltningen. Anställda i verksamheten är en verk- 

samhetsledare på 20 timmarlvecka och en hembesökare, som gör cirka 50 hembesök 

per år. Hembesöken tar ungefat. tv& timmar varje gång. Bokbollenkommitten, som 

består av verksamhetsledaren och den personal som arbetar med 6-årsgrupperna, träffas 

två gånger om året. De diskuterar och planerar aktiviteter och utställningar med 6-års- 
böckerna som tema. Dessa träffar är också en viktig del i att entusiasmera varandra 

inför arbetet. Det finns också en så kallad bokvalsgrupp, som består av personal fran 
förskolorna, barnbibliotekarien och verksamhetsledaren. De vajer ut gåvoböckerna till 

samtliga åldersgrupper (brev, Evaldsson 1 995). 

Mdlsattninq-för Bokbollen l995 

Bokbollen ska, 

-väcka intresse för böcker och läsning bland barn och föräldrar 

-tillhandahålla goda barnböcker 



-ge barn större ordförst&else 

-stimulera till eget skapande och på så satt starka barnets självkansla 

-ge barn mo~lighet till kansloupplevelser och kanslouttryck 

-stimulera barn och föräldrar att läsa och berätta för varandra 

-vanda sig till barn 0-6 år i Kumla kommun 

-bidraga till att samtliga barn i Kumla kommun ska kunna läsa nar de 

lämnar grundskolan 

(Målsättning.,. 1995). 

I en undersökning 1993: Vart d l a r  Bokbollen? försöker Staffan Ekegren ta fram 
vilka attityder, som kan spåras bland foräldrar och barnstugepersonal. Han har intervjuat 

några av dessa, samt en distriktssköterska. 61 föräldrar har aven besvarat en enkät med 

13 alternativfrågor och tre berattarfrågor. Enkäten och intervjuerna med föräldrarna 

visar på ett stort intresse från deras sida. De är positiva till böcker och läsning och anser 

att Bokbollens verksamhet är en bra förberedelse för skolstarten. Man anser att alla barn 

borde omfattas av Bokbollen, verksamheten bör prioriteras. Föräldrarna anser vidare att 

de blivit mer medvetna om att böcker och läsning har betydelse for barnens språkut- 

veckling. Annat som omnämns som positivt är att det delas ut böcker, som blir barnens 

egna. Man har också i flera fall fått kontakt med biblioteket genom Bokbollen. 

Personal från åtta barnstugor anser att böckerna från Bokbollen inspirerat till for- 

djupat arbete med böcker, att de framjar andra aktiviteter och social utveckling hos 

barnen. Barn från hem där man inte har tradition att läsa, har lyfts genom böckerna. 

Också personalen har fått stimulans i arbetet av böckerna och har kommit att arbeta 

med sådant som de inte tänkt på förut. 

Distriktssköterskan bekräftar att det finns ett stort behov av böcker och lasupp- 

levelser bland barnen. Det finns många hem där arbetslöshet och andra problem gör 

att barnen understimuleras och de missar ofta kontakten med daghem, där detta till 

viss del kunde repareras (Ekegren 1993). 

Alla barn får en bok: Max boll av Barbro Lindgren, vid åtta månaders ålder, genom 

distriktssköterskan. Under våren 1995 har Bokbollen medverkat vid föräldratraffar för 

förstagångsföräldrar. Lokaler har varit barnbiblioteket och BVC, cirka 30-40 foraldrar 

med barn har deltagit. Bokbollen har visat barnböcker avsedda för åldersgruppen och 

sjungit småbanisvisor tillsammans med barnen. 

När barnen är tre år får föräldrarna en inbjudan till biblioteket (eller annan lokal) for 

träff med Bokbollen. Då ges information om barn, böcker och läsning. Man har en sago- 

och sångstund och delar ut en gåvobok: Barnens första bok av Siv Widerberg och Malin 



Wedsberg, till barnen. Barn och föräldrar som inte kommer till träffarna söker man få 

telefonkontakt med for att komma överens om ett hembesök. 

Vid 4-årskontrollen på BVC delas det ut ett presentkort på en bok: ABC sa lilla t av 

Lena Andersson. Denna bok ska hämtas på barnbiblioteket eller i bokbussen. Vid det 

tillfälle som familjen hämtar ut boken försöker personalen att ta litet extra hand om 

dem. 

När sedan barnet blir sex år och går i förskolan får det ett bokpaket; en faktabok: 

Humlans blomsterbok av Castflagerberg och en sagobok eller rim- och ramsbok: 

Majas alfabet av Lena Andersson. Dessutom får hela förskolegruppen en gemensam 

bok: Tio sagor av bröderna Grimrn. Barnen och personalen arbetar tillsammans med 

böckerna. 

Bokbollen arrangerar också studiedagar, utställningar och Eraldramöten. 

Tillsammans med barnbiblioteket har man haft olika arrangemang for barnfamiljer, till 

exempel: vattendagar, miljödagar och bamboksveckor med olika innehåll (brev, 

Evaldsson 1995). 

3.3 .HASSLEBOKEN 

Detta avsnitt är sammanställt av anteckningar från intervjuer med Shahla Sheik- 

holeslami, bibliotekarie p& Hässleholmen i Borås, samt Margot Johansson, filialchef 

och verksamhetsansvarig kultur, Brämhults kommundel. 

I kommundelen Brämhult i Borås har man på biblioteket i Hasslehus, en verksamhet 

med hembesök, som främst riktar sig till invandrarfamiljer. Efter en idé från Margot 

Johansson, filialchef, arbetar bibliotekarie Shahla Sheikholeslami med uppsökande 

verksamhet till barnfamiljerna. 

3.3.1. Intervju med kulturchefen 
1988 tillträdde Margot Johansson tjänsten som filialchef på biblioteket på Hässlehus. 

Från sitt tidigare arbete, som barnbibliotekarie, var hon van att se barnfamiljerna 

strömma till biblioteket och låna stora kassar med böcker. Nu arbetade hon mitt i ett 

mycket barnrikt område, men barnfamiljerna kom inte till biblioteket. Vad berodde 

detta på? Hon försökte på alla sätt att göra biblioteket synligt, bland annat genom att 

skaffa litteratur på många olika språk. Det gav inga märkbara resultat. 

En rektor på en av kommundelens skolor påpekade att eleverna hade ett mycket 

dåligt språk, när de kom till första klass. Det gemensamma svenska språket var mycket 

fattigt, man saknade ord och nyanser. Detta var ytterligare ett tecken på att något måste 

göras för barnfamiljerna. Margot tankte: "Om inte familjerna kommer till biblioteket, får 

biblioteket komma till familjerna." Hon vände sig till Kulturrådet för att be om pengar 



till ett projekt med hembesök. Från Kulturrådet poängterade man att samarbete med 

BVC var önskvärt vid denna typ av projekt. Då man redan hade ett etablerat samarbete 

med Brämhults distriktssköterskor, inom föräldrautbildningen, var det lätt att utvidga 

detta. Föräldrautbildningen består av sex träffar för nyblivna föräldrar. Vid ett av dessa 

tillfallen bidrar barnbibliotekarien med information om barnlitteratur, barnkultur och 

språkutveckling. Från distriktssköterskorna förstärktes tanken på hembesök, då det 

enligt deras erfarenhet kändes bättre och mer avslappnat for föräldrarna. De upplever 

det svårt att gå till en plats d& de inte vet vad som förväntas av dem. 

Problemet, som måste lösas, var hur man tog sig förbi sekretessbestämmelserna. 

Det tog tid att lösa den frågan, men till slut var man överens om ett tillvägagångssätt. 

Vid 1 %-årskontrollen berättar distriktssköterskan i positiva ordalag om bibliotekarien 

och frågar i en självklar ton om familjen vill ha hembesök. Det är då lätt att få ett "ja1' 

till svar. Sedan säger distriktssköterskan: "Då lämnar jag henne ditt namn och telefon- 

nummer", och så är saken klar. 

En ansökan sändes nu till Kulturrådet om pengar för projektet under tre år. Medel 

beviljades för ett år i taget under 1993, 1994 och 1995. Vid projektets slut kommer en 

rapport om detta att sammanställas av Specialpedagogiska institutionen i Göteborg. Från 

och med budgetåret 1996 måste Brämhults komundel själva åstadkomma medel för 

fortsatt verksamhet. Man har löst det dels med ett bidrag från Invandrarbyrån, som 

betalar för !h flyktingbibliotekarie, dels med att tillskjuta egna medel. Shahla Sheik- 

holeslami arbetar 32 timmar i veckan, varav 12 timmar på Myråsskolan, en låg- och 

mellanstadieskola, som skolbibliotekarie och återstående 20 timmar med Hässleboken, 

genom hembesök och tjänstgöring på biblioteksfilialen i Hässlehus. 

3.3.2. Intervju med bibliotekarien 
Shahla f& namnlistor från distriktssköterskorna med jämna mellanrum. Hon tar 

telefonkontakt med familjen och förklarar vem hon är och att hon vill visa böcker 

och presentera sina tankar om hur barnet ska få tillgång till den nya kultur som finns 

i Sverige och aven sitt hemlands kultur. Reaktionerna har varit positiva nästan till 

100 %. Eftersom Shahla själv är invandrare, så finns det gemensamma upplevelser 

som underlättar kontakten. Hon finner det lätt att prata med fröräldrarna om allt möjligt 

och vinner på så sätt deras förtroende. I början av verksamheten fick hon viss 

handledning från Pedagogiska institutionen i Göteborg, for att klara av att hAlla ratt 

distans till de problem som hon fick ta del av. Andra mlinniskors problem får inte bli ens 

egna, om man ska kunna ge stöd och den hjälp man har möjlighet till. 

När det gäller att nå ut med budskapet om språkstimulans och att f"a familjerna att 

låna och läsa böcker, är det mycket svart att uppnå resultat. Många av de vuxna är 



lågutbildade, kanske till och med analfabeter, de är ofta arbetslösa och har bakom sig 

svåra och traumatiska upplevelser. Shahla talar om hur avgörande för barnets utveckling 

det är att det på tidigt stadium får tillgång till böcker och berättelser. Hon förklarar för 

föräldrarna att detta är ovärderligt för hur det ska gå i skolan, att om de vill att barnet 

ska få samma chans som svenska barn så måste de ha språket, både sitt hemspråk och 

det svenska. Detta ger ofta en motivation till föräldrarna att försöka läsa eller berätta till 

bilder. Shahla betonar att föräldern är viktig, kärleken till barnet kan ta sig uttryck i att 

man laser samma saga om och om igen. Barn vill ofta höra samma sak flera gånger 

medan de bearbetar innehållet. 

Vid hembesöket berättar Shahla om språkutveckling och hon upplyser om att det 

finns böcker på hemspråket och att det är gratis att låna. Hon talar om att biblioteket 

ligger centralt i området, alldeles intill mataffaren. Hon lämnar också en liten broschyr 

"Att tänka på ... ", med råd till föräldrarna på enkel svenska. 

För en flykting har allt gått förlorat, man har inte längre en egen identitet. Genom sitt 

hemspråk utvecklar man en kontakt bakåt mot tidigare generationer och får en till- 

hörighet. Med hemspråket i botten får barnet st0rre möjligheter att förstå och utveckla 

det svenska språket. Hon rekommenderar darför föräldrarna att läsa en godnattsaga eller 

berätta något på deras eget språk. 

Både böcker och musikkassetter finns på olika språk. Shahla rekommenderar foräld- 

rama att låna böcker både på hemspråket och på svenska. Genom kassetterna lär sig 

barnen olika verser, de får en kunskap som är allmän bland svenska barn, darför att den 

ingår i deras kulturarv. De slipper känna sig "dumma" for att de inte har denna kunskap. 

Även vuxna känner sig illa till mods när de ska försöka prata ett nytt språk. Barn som 

får hjälp av sina föräldrar har ett bättre utgångsläge och får lättare att Mara sig i sarn- 
hället. Den som har ett språk, behöver inte ta till knytnävarna. Styrkan beror inte på 

musklerna, den ligger i språket, i utbildningen, i kompetensen. Genom böcker får man 

ett språk, genom att svara på fragor bygger man upp barnets karaktär. 

Shahla når inte fram till alla, men hon ger inte upp. "När man inte vet vad som är 

bra, kan man inte göra det", säger Shahla. Darför behöver familjerna någon som berättar 

vad som är bra för barnen. Efter besöket håller Shahia kontakt med familjen genom att 

ringa och prata med dem. De diskuterar om de läser och vad de laser. Shahla försöker 

hitta barnets intresse så att hon kan rekommendera böcker, som passar just honom/ 

henne. Detta bygger upp barnets självförtroende och hjälper till att bevara intresset. 

Föräldrarna blir mycket beroende av Shahla och detta staller stora krav på att hon ska 

finnas till hands. Det är viktigt att de blir mottagna av henne när de kommer till biblio- 



teket, eftersom de känner igen henne. När de ska låna böcker till sina barn på svenska, 

behöver de hennes hjälp for att hitta ratt. När de lånar på hemspråket är de mer obe- 

roende. Det finns böcker på många språk, bland annat arabiska, persiska, kurdiska, 

tigrinia, polska, serbo-kroatiska, rumänska, albanska, spanska, finska. 

Vid @ra års ålder far alla barn i kommundelen en inbjudan att gå till biblioteket och 

hämta "en alldeles egen bilderbok". Sagostund erbjuds en gång i veckan under skol- 

terminerna. De har visat sig vara en bra möjlighet for föräldrarna att få kontakt med 

varandra. Man bjuder ofta in förskolorna till olika aktiviteter, till exempel teater en gång 

per termin och sångstund med utbildade musiklärare en gång per månad, musiklärarna 

är också ute på daghemmen en gång per månad. Dessutom får alla dagbarnsavdelningar 

besök av lärare fran musikskolan varje vecka. Man har också dans för 6-åringar, som 

leds av en danspedagog. Ett annat exempel på uppskattade aktiviteter är: Persiskt nyår, 

som är 21 mars, vid vårdagjämningen då naturens kretslopp börjar. Då ska man stor- 

städa, duka ett bord med sju saker som börjar på s (på persiska) och ge barnen en 

present. En speciell berättelse, en Noroz-saga (Noroz = Nyår) läses eller berättas för 

barnen. 

4. METOD 
För att få nödvändig bakgrund och kunskaper om BokNallens satt att arbeta deltog 

jag i BokNallens arbetsuppgifter under ett par veckor. Jag intervjuade Ewa Wendt- 

Nevhage om hennes arbete. Intervjun har haft formen av samtal under arbetets gång, 

samt skriflväxling i ett senare skede (för att klargöra S g o r  som uppstått under pågå- 

ende uppsatsarbete). Jag deltog också i ett besök på Öppna förskolan, med sagolasning, 

filmvisning och diskussion med föräldrar. Dessutom har jag varit med vid tre hembesök, 

ett andragångsbesök (barnet cirka 5 år) och två forstagångsbesök (barnen mellan 2 och 3 

%r>. 

Material om planering av Markarydsprojektet har ställts till förfogande av Markaryds 

kommun, genom Kurt Persson (chef för skolstyrelsen). Han ställde också upp for 

intervju om hur det hela startade, eftersom han varit med från början, det vill säga 

hösten 1982. Jag har aven intervjuat en annan pionjär, Birgit Borg (lärare på mellan- 

stadiet), som är mycket engagerad. Personalen p& biblioteket i Markaryd har också 

på olika sätt bidragit till en djupare förståelse av ämnet. 

Den litteratur jag läste för att komma in i problematiken består till största delen av, 

dels barnpsykologi och barnspråksforskning, dels allt jag kunnat finna om "Markaryds- 



modellen" och i synnerhet BokNallen, samt andra projekt med liknande inriktning i 

Sverige och andra länder. 

Viss litteratur om barnpsykologi och barnspråk kände jag till sedan tidigare. För att 

hitta mer inom dessa områden sökte jag först på Högskolan i Borås bibliotek, i deras 

databas Balder, samt i Libris och Artikelsök. Detta gav en del intressanta uppslag. För 

att fördjupa mig ytterligare gjorde jag sökningar i databaserna LISA (Library & 

information science abstracts) och ERIC (Education resources information center). 

Jag sökte med utgångspunkt från sökorden: barnspråk; förskolebarn och föräldra- 

utbildning och deras engelska motsvarigheter, i olika varianter och kombinationer. I 
vissa fall har jag sökt med hjälp av orden: Head start; Markaryd och BokNallen. Jag 

har funnit ganska mycket litteratur, både relevant och irrelevant och lagt ner en hel del 

möda på fjärrlån och beställning av artiklar. (Tack alla Ni hjälpsamma personer på 

Högskolans bibliotek, för Ert vänliga bemötande.) 

Mycket litteratur har jag endast "browsat" (ögnat igenom), annat har jag fått studera 

mer ingående innan jag kunnat avgöra om det blev till nytta för uppsatsarbetet. 

Litteraturlistan ger ingen riktig rättvisa åt nedlagt arbete, den är snarare "toppen på 

isberget". 

För att ta reda på vad föräldrarna, som kommit i åtnjutande av BokNallens besök, 

anser om detta, beslöt jag att använda mig av enkater. En provomgång pli 10 enkäter 

sändes ut till föräldrar i en tidigare årskull. Detta gav fem svar. Därefter formulerades 

frågorna om till sin slutliga version (bilaga 1) och sändes ut till de föräldrar med barn 

födda 199 1, som fått besök av BokNallen. Av totalt 120 barn födda 199 1 har 93 

stycken haft hembesök, därav ett tvillingpar. Således skde  jag ut 92 enkäter med 

följebrev (bilaga 2) och erhöll 30 svar. Därefter sände jag ut en påminnelse (bilaga 3) 
och fick ytterligare 17 svar. Efter ännu en påminnelse (bilaga 3) erhöll jag till sist sex 

svar. Resultatet blev alltså 53 svar eller 57 %. 

Jag valde enkätformen för undersökningen för att kunna nå ut till en hel årskull för- 

äldrar och på så satt få ett spektra över olika åsikter. Föräldrar med barn födda1991, 

var den årskull som haft besök under 1994, året närmast före min undersökning. Jag 

valde dem då de troligen fortfarande hade en god minnesbild av besöket. Enkäten 

innehåller k a  slutna och sex öppna fragor. Min ursprungliga tanke var att välja ut 

några föräldrar, med ledning av enkätsvaren, for att göra intervjuer. När jag fått in 

enkätsvaren visade det sig att det fanns tillräckligt material i dem for att bilda underlag 

för analys och diskussion, så jag genomförde aldrig några intervjuer. Tidsåtgången för 

bearbetning och analys av enkäterna var också sådan att det blev uteslutet att hinna med 

ett antal intervjuer. 



5. PROBLEMSTALLNING 
Min utgångspunkt var att jag på något sätt ville ta reda på hur foräldrarna reagerar 

på den påverkan de fått genom BokNallen. Har man %tt en förändrad inställning till att 

läsa och till hur man kan påverka barnets språkutveckling? Med anledning av detta 

utformade jag min enkät så att foräldrarna skulle ha möjlighet att själva uttrycka det de 

ansåg viktigt med BokNallens besök. De sex öppna frågorna gav också ett rikt material 

för analys. (Enkätens utformning, se bilaga 1 .) 

Härav följer min huvudfråga: Hur upplever föräldrarna, som fått besök av 
BokNallen, denna service och har de omvärderat sin föraldraroll, som en följd av 
detta? 

Delfrågor: Ser man k0ntaktenJi.h BokNallen som ett positivt intresse för 

kommunens invånare eller som "att lägga sig i"? 

Kan föräldrarna tillgodogöra sig informationen om språkutveckling? 

Vad har BokNallen för status i föräldrarnas ögon: ar hon myndighetsperson; 

upplysare; bokutlånare eller helt enkelt "ett trevligt avbrott i vardagen"? 

Detta kapitel börjar med en kort presentation av tidigare undersökningar som gjorts 

i Markaryd om språk- och läsfrämjandeprojektet. Elisabeth Bäckman utvärderade 

verksamheten med 6-årsböckerna 1985. Vid två tillfallen har versamheten utvärderats 

med språktest och intervjuer, 1986 av Judith Johansson och 1988 av Ann-Katrin 

Svensson. 

Nästa kapiteldel berör de psykologiska betingelser som är av vikt för språkinlär- 

ningen. Avsnitten behandlar: Tidig språkutveckling; Hjarnforskning och Utvecklings- 

psykologi. Sist i avsnittet tar jag upp ett exempel på nutida tvärvetenskaplig forskning 

inom spadbarnsforskning. 

Damast behandlar jag språkutveckling. Det börjar med ett avsnitt om Medfödd 

beredskap och följs upp med Utveckling av tal och språk, samt Språkets funktioner. 

The Bristol Study, en viktig rapport fiån en longitudinell undersökning om barns 

språkutveckling ägnas stor uppmärksamhet i kapiteldel 6.4. 
Till slut tar jag upp några exempel från USA, om olika projekt inom Head Start, 

uppsökande verksamhet riktad till föräldrar och förskolebarn, samt exempel från den 

forskning som bedrivs om språktillägnan i Sverige. 



6.1. TIDIGARE UNDERSOKNINGAR OM S P m -  OCH 

LASFRAMJANDEPROJEKTET I m m  
Judith Johansson utkom 1988 med en rapport: Föraldrarnedverkan till tidig läs- och 

skrivförberedande språkstimulans. Hennes undersökning gjordes 1 986, da BokNallen- 

verksamheten varit igång i 2 år. Den består av två delar, en intervju med föräldrar och 

en spraktest med 100 barn, 4% år gamla (Johansson 1988). 

Ann-Katrin Svensson, utkom med BokNallen - ett språkstimuleringsprojekt, 1990. 

Hennes undersökning gjordes 1988 med 103 barn och består också av foraldraintervjuer 

och språktest (Svensson 1990). 

Båda dessa undersökningar har jämförts med Barbro Eneskär's språktest av 252 

@raåringar i Malmö (Mö) från 1971 (Eneskär 1989 och 1991). 

Undersökningen har utfallit till Markarydsbarnens fördel, men det är svart att dra 
några säkra slutsatser då miljöerna är mycket olika (storstad kontra landsortskommun) 

och det har också gått lång tid (1 5 och 17 år) mellan testerna. 

Jämförelsen mellan Markaryd 1986 (Mrd 86) och Markaryd 1988 (Mrd 88) är dock 

mycket intressant. 

Något fler föräldrar i Mrd 88 än i Mrd 86 säger sig kanna till BokIVallens syfte 

och 28 % anser sig ha påverkats av projektet. En femtedel svarar att de läser mer 

för barnen nu och en sjättedel lånar ofiare böcker på biblioteket. 

Ett ökat bokläsande, barn som ägerfler böcker, föräldrar som ofla läser rim och 

ramsor och sjunger för barnen visar på en ökad språkstimulans jämfört med Mrd 86 

och i ännu högre utsträckning jämfört med Mö. Många viktiga aktiviteter har alltså 

ökat markant speciellt jämfört med Mö. 

Föräldrarna är mycket positiva till projektet. Detfr.amkommer~amst i samtal 

med föräldrarna och fler anser också att de fått en behövlig påstötning om att läsa 

mer för barnen (Svensson 1990, s. 19). 

Elisabeth Backman skriver i en psykologexamensuppsats 1985, med tite1n:"Kul med 

böcker" utvärdering av barnboksprojektet i Markaryds kommun, om barnboksprojektet 

det vill saga 6-årsböckerna. 

Barnboksprojektet ar något som barnen aldrig glömmer! De kommer att minnas 

böckernas innehåll och efterarbetet, men kanske det viktigaste, de har blivit bättre 

verbalt utrustade. De har fått ett större ordförråd fått ökad språkkdnsla för en 

texts uppbyggnad och de visade sig vara val förberedda för lasinlärningen 

(Backman 1985, s. 42). 



Hon intervjuade 20 föräldrar och samtalade med 12 barn i deltidsgrupp, samt inter- 

vjuade forskolepersonalen (10 stycken) och lärarna på lågstadiet (8 stycken). Elever i 

årskurs 1 testades på taluppfattning, vokabulär och läsmognad och jämfördes med en 

kontrollgrupp (tidigare forstaklasselever). Elever i årskurs 2 (samma som i åk 1) 

testades med Diagnostiska Läs- och Skrivprov och jamfördes med två tidigare årskullar. 

Dessutom delade hon ut enkäter till föräldrarna när deras barn skrevs in i grundskolan. 

Svaren från föräldrar, barn, förskolepersonal och lärare är i hög grad positiva. Test- 

resultatet från åk 1 visar högre testvärden för barnen som deltagit i barnboksprojektet. 

Däremot gav inte testet i åk 2 några signifikanta skillnader mot kontrollgruppen 

(Bäckman 1985). 

Läsåret 1989190 gjorde Skolverket en provomgång av nationell utvärdering (NU), 

som är ett standardprov för Sverige. Några skolor i landet väljs slumpmässigt ut för att 

deltaga. Detta år deltog tre 5-klasser fiån en skola i Markaryd. Lärarna bedömde sina 

klasser som en bra, en normal och en litet sämre. Detta bekräftades av de flesta proven i 

olika ämnen. Men i svenskämnet hamnade dessa tre klasser bland de 10 bästa i hela 

landet av deltagande 162 stycken 5-klasser (Törnström 1990). 

6.2. PSYKOLOGISK BAKGRUND 

6.2.1. Tidig språkutveckling 
Talförmågan, det som skiljer människorna fiån djuren, varifran kommer den? Själva 

förmågan, möjligheten att tala är medfödd. Dess anlag utvecklas redan i andra-tredje 

fostermånaden. Från cirka femte-sjatte månaden är hörseln utvecklad och mot slutet av 

graviditeten kan mamman känna barnet spritta till när det hör starka ljud. Sålunda 

förberedd för perception av tal och utrustad med förutsättningarna att producera tal föds 

barnet. Därmed börjar ocksa den psykiska utvecklingen. Detta består till att börja med 

av den medfödda reflexapparaten, av vilka sugningen den mest framträdande. Genom 

att suga, först på bröstet och senare på allt det kan f"a tag i, börjar barnet att undersöka 

och förstå världen (Sternberg 1976). 

Vad gäller förmågan att producera ljud, är det skriket som är föregångaren. Men 

snart börjar barnet att använda sig av olika ljud för att uttrycka olika känslor, till exem- 

pel ilskna skrik, gråt och joller. Redan fran allra första början är barnet mottagligt för 
ögonkontakt med vuxna, företrädesvis mamman. Barnet tycker om att lyssna till den 

mänskliga rösten, och man har konstaterat att barn synkroniserar sitt rörelseschema till 

talrytmen redan när de är 12 timmar gamla (Condon, se Söderbergh 1979, s.1 l). 

Ögonkontakt med vuxna som sköter om dem eftersträvas av barnet, det används 

kommunikativt och etablerar kontakt mellan den vuxne och barnet. Jollret, som vanligen 



kommer under första månaden, är delvis en träning av talapparaten, men aven detta har 

ett kommunikativt syfte. Barnet samtalar med den vuxne, det "tar hr1' ,  det vill säga 

barnet lyssnar på den vuxne och när denne tystnar kommer jollret, som ett svar. När 

bamet blir tyst efter en stund väntar det sig att den vuxne ska svara. Barn behärskar 

denna typ av konversation, så tidigt som vid tre månaders åider. Detta beteende kallas 

protokonversation, och definieras av tre kriterier: 1. Den vwuie och bamet ser hela tiden 

på varandra. 2. De talar växelvis. 3. De lyssnar på varandra (Bateson, se Söderbergh 

1979, s. 13). 

6.2.2. Hjarnforskning 

Matti Bergström, finländsk hjärnforskare, skriver i sin bok Hjärnans resurser (1990), 

om hjärnans tolerans gentemot information. Allt tyder på att hjärnan har fasta tolerans- 

gränser, när det gäller att ta emot information. Om kunskapstrycket överstiger ett visst 

värde så sjunker hjärnans effektivitet att lösa problem; hjärnan är överstimulerad. Om 

kunskapstrycket å andra sidan sjunker under ett visst värde minskar också effektiviteten, 

det uppstår monotoni. Båda fallen leder till att hjärnan förlorar förmågan att klara av 

viktiga situationer och som en följd härav förändras människans beteende. Först sätts 

iakttagelseförmåga och uppmärksamhet ner och koncentrationen försvinner. Senare 

börjar förmågan att dra slutsatser i komplexa situationer att svikta och s& småningom 

utarmas kreativitet och idkproduktion. 

Det märkligaste symtomet är att man börjar bli beroende av andras hjälp for att klara 

situationer och problem. Då hjärnan inte längre kan klara sig själv söker den hjälp i sin 

omgivning, i detta fall av andra hjärnor. Detta är ett symtom på "hjärntvätt". För barn 

och unga kan detta bli ödesdigert. Barn tar helt enkelt inte emot all information som 

bjuds, deras hjärnor förmår inte klara av höga tryckvärden. För litet eller för mycket 

stimulans av sinnesorganen leder båda till en minskning av nervcellsubstans i 

hjärnbarken. 

Det naturliga sättet att undvika symtom för överbelastning av hjärnan är att all inlär- 

ning och användande av kunskap styrs av hjärnans värdekapacitet. Denna kapacitet 

förmår välja nödvändig kunskap och förkasta onödig. För att kunna använda denna 

kapacitet måste man ha förmåga att bedöma och se helheten i en situation och kunna 

värdera följderna av det man gör. Stimulans av värdekapaciteten ökar synapsernas 

(nervbanornas förgreningar) antal i hjärnan, vilket ökar förmågan att värdera situationer. 

Med varde avses i detta sammanhang ett samlat begrepp för det som individen värderar 

som gott och ont; de värden som är nödvändiga för att klara av att leva i sin miljö och de 

värderinger som erbjuds i denna miljö. En värdeinvalidiserad hjärna saknar denna 

förmåga och Marar inte ett högt kunskapstryck. Men ett barn som är "värdefattigt" 



försöker också korrigera denna brist. Ur hjärnans synpunkt är kvalitet mindre viktigt än 

själva bristen på värden. Därför söker barn sig till "första, bästa värden, som finns till 

hands" för att skydda hjärnan mot överstimulering och värdebrist (Bergström 1990, 

S. 52-56). 

"Vi bör följaktligen inte mata barn med en mängd strikta värden, utan ge dem vissa 

grundvärden, som låter dem själva välja och värdera. Då utvecklas hjärnans kunskaps- 

nivå på ett optimalt satt" (ibid, s. 54). 

David Ingvar skriver i en artikel i Dagens Nyheter 1986 : 

I samarbete med omvärlden investerar barnets hjärna i projekt som den funnit 

(lärt sig) vara lönsamma, dvs .  verksamheter som ger vinst i form av 

tillfedsstallelse, lockelse, lust, gladje - som helt enkelt kdnns fint. Sådant blir snabbt 

ting som barnet klrnner igen, förstår och kan hantera. Hjärnenergi ägnas inte åt det 

som ar obegripligt och svårt och som ingen förklarar. Det blir tråkigt och lämnas 

därhän. DetJinns all anledning att förmoda att hjälp som ett barn får i detta skede 

med inlärning och beteendeuiveckling biologiskt sett har en vida större 

verkningsgrad an senare. 

Under 3-6-årsåldern går hjärnan på biokemiskt högvarv, den höga energi- 

omsättningen i centrala nervsystemet gör det troligt att människohjärnan aldrig lär så 

bra, så mycket och så snabbt som under just denna period. Det är därför livsavgörande 

vad ett barn i denna ålder får lära. Av största vikt är också utvecklingen av känslolivet - 
kärlek och ömhet - om man ska kunna känna igen, förstå och ge sådana känslor senare i 

livet (Ingvar). 

En händelsefattig, vst, ensam barndom kan ha som följd en intellektuell och 

emotionell smalsp6righet med dåligt sjalvförtroende, relationsstörningar, 

livsneuroser, avskarmning, missbruk. A andra sidan, en barndom rikpd kärlek, ord, 

melodier, meningsfilla lekar, fmtasier, fakta ger intryck som gör hjärnan fast och 

stark i strukturen (ibid). 

Någon gång i 2-4-årsåldern blir barnen medvetna, på så sätt att tidsrelaterade minnen 

kan bindas samman med intryck i nuet och fantasins visioner. Då bildas en självständig 

människa. "Tidig upplevelse av en solid egenidentitet tycks på något satt ha en livstid- 

garanti. Det ger livsglädje och sorglöshet i bästa mening. Livskompetens" (ibid). 



6.2.3. Utvecklingspsykologi 
Jean Piaget (1 896 -1 980) hävdar i sina teorier i utvecklingspsykologi att intelligens 

och utveckling består av aktivt handlande. Drivkraften är den mänskliga självreglering- 

en, det vill saga att organismen hela tiden försöker anpassa sig aktivt till sin omvärld. 

Han definierar människan som en levande och social organism, som handlar i en miljö. 

Att vara nyfiken och att kunna imitera är medfödda förmågor. Piaget ser förstandsut- 

vecklingen som dynamisk - handling ger erfarenhet och ny insikt och därmed också ny 

utveckling. Utvecklingen sker i kvalitativa språng och delas in i olika stadier, se figur 1. 

Den är också beroende av det sociala samspelet. Människan adapterar (anpassar) sig till 

omgivningen, ackommodation, eller anpassar omgivningen till sig själv, assimilation. 

Dessa processer fungerar med växelverkan och när en jämvikt inträder är man framme 

vid övergången till ett nytt stadium (Jerlang 1992 a, s. 199-202). 

Stadierna enligt Piaget 

Det sensorisk-motoriska (med sex steg) O-ca2år 

Det pre-operationella (med två steg) ca2 - 617 år 

Det konkret-operationella ca 617 - 11/12 år 

' Det forrnellt-operationella ca11112- 15år 

Figur l .  Stadierna i barnets uiveckling enligt Piaget (Jerlang 1992 a, 

s. 209). 

På det sensorisk-motoriska stadiet kan barnet relatera till ting och personer, som det 

kan se eller till ljud som det kan höra. Det lilla barnets värld är här och nu. När det vid 

cirka 2 års ålder går in i det pre-operationella stadiet, kan barnet, tack vare språket, 

också relatera till händelser i det förflutna och förutse kommande handlingar. Detta får 

tre viktiga konsekvenser för den psykiska utvecklingen: ett växelspel blir möjligt mellan 

individerna, det vill saga barnets handlande börjar socialiseras; barnet interioriserar 

språket, det vill saga bygger upp ett internt fungerande symbolsystem, som är tänkan- 

dets förutsättning; det sker aven en interiorisering av sjäiva handlandet (Piaget 1976 

S. 98-102). 

Tack vare språktillägnandet kommer barnet att stå i relation till tvii nya världar: den 

sociala världen och den inre föreställningsvärlden förutom till' den tidigare @siska 

världen. Till att börja med är barnets språk egocentrerat och anpassning sker gradvis 

genom ackommodation och assimilation mot en socialisering av språket. Det mest 

påtagliga resultatet av språktillagnandet är att det tillåter sammanhängande kommu- 



nikation mellan individerna. Fröet till dessa relationer mellan individer finns utan tvivel 

redan under det första levnadsårets senare hälft. Härmed avser Piaget de harmonierande 

kroppsrörelser som barnet utfor när man talar till det samt, något senare, ljudhärmning 

(ibid, s. 24-25). 

Lev Vygotskij (1 896 -1934), ses av många som en motståndare till Piaget, men man 

kan se att de aven kompletterar varandra och i vissa avseenden är de samstämmiga. Jag 

ska redogöra för ett par olikheter dem emellan. För det första anser Vygotskij att barnet 

utvecklas från ett socialt, men ännu inte individuellt, väsen mot en ständigt högre grad 

av individualisering, det vill saga mot en utveckling av jaget. Detia sker på grundval av 

det sociala samspelet. För det andra kritiserar han Piaget för hans uppfattning om det 

egocentriska språket. Piaget ansåg att det egocentriska språket var ett uthyck för barnets 

bristfalliga sociala utveckling. Vygotskij var ense med Piaget om att detta språk utveck- 

las i förskoleåldern, men han ansåg att dess funktion var att styra och planera. Han anser 

aven att det är ett socialt språk, eftersom det förutsätter det kommunikativa språket. Det 

egocentriska språket kan följaktligen ses som självkommunikativt, det vill säga barnet 

talar med sig självt. Vygotskij ser det så att det från bö jan sociala språket klyvs i ett 

egocentriskt och ett kommunikativt språk. Efterhand ändras det egocentriska språket 

till att bli ett inre, i huvudsak planerande, språk (Jerlang 1992 b, s. 244-245). 

Piaget hade inte tillgång till VygotskiJs skrifter förrän 1962 och han anslöt sig till 

viss del till Vygotskijs uppfattning, att det egocentriska språket är förelöparen till det 

inre språket (ibid, s. 245). 

I motsats till dåtidens övertygelse att barns utveckling är särskilt beroende av mog- 

naden, ansåg Vygotskij att utvecklingen sker i det sociala, mänskliga samspelet och att 

de redan utvecklade fardigheterna förmedlas genom språket. Inom den aktuella 

utvecklingszonen finns en rad nya områden i barnets psyke som under tiden är i f&d 

med att utvecklas. Vygotskijs egna ord om detta: "Det som barnet kan utföra idag i en 

samarbetssituation, kan det utföra självständigt imorgon" (ibid, s. 247). 

Alexejev Leontjev (1 903 -1 978), kallade de processer, genom vilka individen 

förändrar och utvecklar sig, för den mänskliga verksamheten. Han delar upp processen 

i två delar, internalisering "att göra yttre till inre" och extemalisering "att göra inre till 

yttre". Internalisering innebär att individen skapar inre förändring från erfarenheter av 

verkligheten, man tillägnar sig kunskap eller påverkas av omvärlden. De yttre proces- 

serna ombildas genom verksamheten till inre processer, generaliseras, forspråkligas 

och görs tillgängliga för vidare utveckling. Extemalisering innebär att individen genom 



verksamheten påverkar, bearbetar och förändrar sin omvärld. Från individens med- 

vetande (inre processer) utgår handlingar (yttre processer) som påverkar omvärlden. 

Verksamheten består således av en beständig, ömsesidig utveckling och förändring 

mellan individen och omvärlden. 

De handlingar individen utför är underordnade de föreställningar hon har om resul- 

tatet (målet). Handlingama bestäms inte bara av målet, utan även av aktuella villkor 

och förhållanden. De tillvägagångssätt som förverkligar handlingarna kallas operationer, 

vilket är de inlärda, automatiserade handlingarna. 

Barn blir alltså medvetna om sin omvärld genom handlingarna och medvetna om sig 

själva genom det sociala samspelet, språket och så vidare. Medvetandet är inte givet 

utan skapas, utvecklas och förändras. Det innebär att det är genom verksamheten som 

människor förändras och genom verksamheten som människor förändrar sin omvärld. 

Leontjev lanserade en modell, kallad 3-faktor-system (se figur 2), där han visar att 

människan och omvärlden inte står i direkt påverkan av varandra. Det är den tredje 

faktorn: verksamhet, som är avgörande för utvecklingen av individens medvetande. 

Genom verksamheterna (handlingar, skeenden) får individen begrepp och språk, 

vilka utvecklas till innehållet hela livet. Begreppen innefattar hela den ifiågavarande 

kulturens uppfattning om vetenskap, samhälle, religion, kunskap med mera och dessa 

begrepp omsatts i språkliga symboler (ordlsatser). "Språket är alltså inte medvetandets 

skapare utan dess existensform" (Jerlang 1992 b, s. 250-255). 

l , 
j Människa: I 1 Omvärlden: 
' medvetande, 1' I l 1 sociala, histo- 

l I 
l 

, kropp, känslor, , 1 Verksamhet 1 1 riska, kulturella, 

Figur2. Leontjevs 3-faktor-system. (Jerlang 1992 b, s. 255). 
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Dominerande verksamhetsformer under individens utvecklingsperioder är 

enligt Leontj ev: 

naturhistoriska 

förhållanden m.m 

1. Spädbarn och småbarn - föremålsinriktade handlingar 

2. Förskolebarn leken 
3. Skolbarn - lärandet 

4. Vuxna - arbetet 



Det vill säga dessa aktiviteter är under en given livsperiod väsentliga för föränd- 

ringen och utvecklingen av människans personlighet och medvetande (ibid, s. 261 -262). 

I förskoleåldern har barnet inte utvecklat ett medvetet viljemässigt mål för "att 

lära sig". Detta beror på att barnet övervägande tanker i "bildmässiga/ 

situationsmassiga" begrepp. Det binder så att säga lärmotivet till den konkreta 

situationen (ibid, s. 267). 

Under de första levnadsåren är det de närstående vuxna, som ingår i barnets verk- 

samheter. Det är med andra ord de som "filler barnets behov med motiv". Här pekar 

Leontjev på de första levnadsårens avgörande betydelse för personlighetsutvecklingen 

och på vikten av kvalitet i de samhälleliga relationerna där barnet ingår (ibid, s. 271). 

6.2.4. Nyare forskning 

I Stockholm i maj 1992 hölls en föreläsning om nutida tvärvetenskaplig spadbarns- 

forskning. Föreläsare var professor Robert Emde från Denver, Colorado; läkare, 

vuxenanalytiker och familjeterapeut. Bakom arrangemanget stod Svenska föreningen 

för psykisk hälsovård: Scandinavian Lectures i samverkan med Nordisk förening for 

spadbarnsutveckling. Pia Risholm Mothander rapporterade från föreläsningen i en 

artikel i Psykisk halsa. 

Emde talade bland annat om medfödda adaptiva strukturer kontra samspelet med 

omgivningen. Han har definierat fem olika medfödda utveckiingskrafter. Dessa krafter 

är inga stadier, utan bildar strukturer som är bestående och nödvändiga för utvecklingen 

resten av livet. 

1. Activity (aktivitet). Den medfödda aktiviteten styr barnets upptäckarlust, 

motivation och förmåga att gå vidare i enlighet med sitt individuella utvecklings- 

program. 

2. Self-regulation (självreglering). Detta är barnets förmåga att reglera sig själv i 

förhållande till omvärlden, att hitta en rytm för beteende och esiologi. I samband med 

spädbarn syftar självreglering på att barnet finner en balans mellan sömn, vakenhet och 

uppmärksamhet. Denna utveckling verkar hela livet, individen strävar alltid efter att 

uppnå balans. 

3. Social fittedness (social anpassning). Barnet är vid födseln förberett för att ingå 

i sociala relationer. Spädbarn söker ögonkontakt, reagerar på den mänskliga rösten och 

visar att de vill väcka och bevara kontakt. Barnet lyssnar efter det som det har sett och 

tittar efter det som det har hört. Synkronisering mellan mor och barn är medfödd, båda 

parter har ett bestämt satt att kommunicera, som syftar till att etablera ett samspel. 



Redan 3-kiga barn har samma beteende som vuxna när de pratar med spädbarn; lyfta 

ögonbryn, höjt röstläge och nickningar maximerar budskapet. 

4. Affective monitoring (känslomässig styrning). Barnet styr redan fran bö jan  om- 

givningen med att signalera känslor. De visar vad de tycker om och vad de inte tycker 

om. Mamman tolkar barnets signaler och det styr hennes beteende. Under andra halvåret 

börjar barnet uppmärksamma mottagarens reaktioner, det söker emotionellt gensvar och 

försöker anpassa sig till det. Känslorna kommer så småningom att bli ett av individens 

starkaste styrinstrument för att vägleda beteendet. 

5. Cognitive assimilation (kognitiv assimilation). Denna kraft är barnets förmåga att 

ordna, att söka meningsfullhet och konsekvens. Barnet assimilerar sina upplevelser och 

knyter dem till tidigare erfarenheter och undviker på så satt ett upplevelsekaos. 

Ett annat tema var tidig moralutveckling och empati. Emde menar att barn har en 

beredskap for att förstå hur omvärlden ska te sig, hur relationer ska vara, vad man kan 

förvänta sig av omvärlden och vad den kräver av en. Detta är den affektiva kärnan, men 

for att den ska kunna utvecklas krävs kontinuitet i relationen mellan barn och vårdare. 

Då bildas emotionella mönster, som kan intemaliseras.Barnet måste få möjlighet att 

hitta sig själv i omhändertagandet. Genom positivt bemötande i samspelet, genom 

dialogen och genom att få ta plats i relationen, internaliserar barnet vad som är tillåtet. 

Det som inte är tilllåtet internaliseras genom att barnet får se reaktioner på sitt 

handlande (Risholm Mothander 1992). 

6.3. SPRAKUTVECKLING 
6.3.1. Medfödd beredskap 
Paula Menyuk har i sin bok: Language Development velat samla och sammanfatta 

de fakta om språktillagnan som hittills har kunnat fastställas. Här redovisar jag det som 

förtydligar beskaffenheten av barnets medfödda strukturer och beredskap för språk. På 

dessa bygger sedan samspelet med föräldrarna och deras betydelse som förebilder for 

barnets språkutveckling blir tydlig. 

Fakta om spraktillacnan: 
O . .. 

1. Språktillägnan sker i en särskild ordning och denna ordning är universell. 

2. Större delen av kunskapen om språk tillägnas under en relativt kort tidsperiod. 

3. Barn hör språk som varierar mycket, det låter ofta som om orden i en mening 

hänger samman. Ex: Ta upp hästen låter som "Tuppasten". 

4. Barn producerar språk som de aldrig kan ha hört. Ex: Barnet vet att det heter 

ritat och uppfinner formen skrivat, för skriva förfluten tid. 

(Menyuk 1988, s. 25-26). 



Barnets beredskap för språktillagnan kan delas upp i biologisk, kognitiv och social 

beredskap. Dess beredskap har olika aspekter och är färdigutvecklade vid olika tillfallen, 

se figur 3. 

Beredskapstyp Aspekt Alder 
Biologisk Talmekanism Vid födseln 

Hörsel Vid födseln 

Hjärnans mognad Vid födseln 

proportionerlig storlek 

stniktur 

specialiserad funktion 

Kognitiv Tvär-modala associationer Vid födseln 

Igenkännande av stimuli 1 vecka 

Imitation 2-3 veckor 

Minne av stimuli 2 månader 

Social Reagerar på tilltal 2-3 veckor 

Imitation av ansiktsuttryck 2-3 veckor 

Igenkännande av 

prosodiska känslolägen 2-3 månader 

Turtagning 3 månader 

Figur 3. Aspekter på beredskap för språktillagnande vid födseln 

och i spädbarnsåldern (Menyuk 1988, s. 81). 

Människobarn föds med en unikt stniktwerad talmekanism, en unikt fungerande 

hörsel och en unikt strukturerad och unikt fungerande hjärna. Detta är de aspekter på 

biologisk beredskap, som är nödvändiga for att tillägna sig mänskligt språk. Språk- 

tillagnandet är beroende av alla dessa funktioner och deras samverkan. 

Vad gäller den kognitiva beredskapen så är den beroende av medfödda biologiska 

strukturer, som gör det möjligt att behandla information. Dessa strukturer utgör ett sorts 

filter for erfarenheter som görs. Nyfödda reagerar bara p& speciella aspekter av sensorisk 

stimuli. Detta förändras med tiden och det beror såväl p& biologisk och kognitiv 

mognad, som på erfarenheter. Det är särskilt två tidiga förmågor som verkar special- 

designade för språktillägnande, dels fonnågan att relatera hörselintryck och synintryck, 



dels förmågan att imitera. Utvecklingen av dessa förmågor är beroende av förändringar 

i minnesfunktionen. 

Relationen mellan syn- och hörselupplevelser och hörsel- och känsloupplevelser är 

nära förbunden med språktillagnandet. För att få ett ordförråd måste barnet kunna 

relatera fonologiska sekvenser (ljudräckor) till objekt eller händelser. För att tillägna 

sig språkljuden, måste barnet kunna relatera vad det säger till vad det bnner. 

Minnesfunktionen spelar också här en mycket viktig roll. 

Social beredskap, som skulle kunna antas vara en produkt av samspel mellan barn 

och förälder, verkar bero på antingen medfödda strukturer och funktioner eller på pre- 

dispositioner. Imitation av ansiktsuttryck & ett exempel på medfödd social beredskap. 

Imitationen kan vara en föregångare till formågan att igenkänna avsikt (som den ger sig 

till känna i andras ansiktsuttryck) och på grund av det kunna kommunicera på ratt satt. 

Även prosodiska förändringar (satsmelodi, intonation) indikerar talarens avsikt. Barn, 
yngre än 3 månader, kan skilja på vanliga och ovanliga röster. De hör tidigt skillnad på 

stigande och sjunkande intonation, vid 8 månader kan de skilja på fragor och uttalanden. 

Turtagning vid konversation behärskar barnen vid cirka 3 månaders ålder (ibid, s. 73- 
8 l). 

6.3.2. Utveckling av tal och språk 
Från protokonversation (se s. 2 1-22) till språkförståelse har barnet en lång vag att 

vandra och for att till fullo behärska ett språk, en stor mängd regler att lära in och förstå. 

Dessa regler lär sig barnet efter hand, dels genom att det hör vuxna tala, dels genom att 

pröva sig fram. Darfor har ett barn, som f h  höra mycket talat språk, en fördel framfor 

barn som inte har denna stimulans. När en vuxen talar med sitt barn, lyssnar på det och 

uppmuntrar det att tala, samt tolkar barnets ljud till ord, f3.r barnet den stimulans som 

gör det intresserat av språket och möjliggör en snabbare utveckling av sprakförståelsen. 

Vid cirka 18 månader har de flesta barn uppnått den mognad som krävs for att de ska 

börja tala. De flesta forskare är överens om att barn i allmänhet förstår talat språk innan 

de själva kan saga orden eller koppla samman dem till två- eller flerordssatser. Här 

skiljer man alltså på kompetens och performans. Kompetens består av förmågan att 

förbinda ljud med betydelseinnehåll på det för språket specifika sättet. Detta kan man 

när man har tillgodogjort sig regelsystemet på så sätt att man kan skilja på satser som är 

grammatiskt riktiga och de som inte är det, samt själv kunna konstruera korrekta satser. 

Då har en intuitiv förståelse av det egna språket uppstått. Performans består både av 

talproduktion och -perception och innebär att man kan utföra de taloperationer som 



kompetensen står för, det vill säga vara talare och lyssnare (Chomsky, se Hadding 1975, 

s. 19). 

Samspelet med vuxna betyder mycket for hur snabbt barnet kan tillägna sig språket. 

När den vuxne ackompanjerar barnets dagliga skötsel med att tala om vad som ska ske 

och därvid ofta använder samma ord, lär sig barnet snart att koppla ihop just den ljud- 

kombinationen med en viss händelse eller ett visst föremål. De första ljud som barnet 

åstadkommer med talapparaten brukar kallas vokalisationer. Så småningom kan barnet 

använda ett bestämt ljud i en bestämd betydelse, oftast understödd av den vuxne som 

tolkar in betydelser i barnets talforsök. Vid barnets tidiga åider använder föräldrar och 

aven andra m, som har kontakt med barnet, gärna så kallat babytalk (BT). Detta är 

ett universellt begrepp och förekommer i alla språkgrupper. BT är ett språk som är 

anpassat till barnets utvecklingsnivå och består företrädesvis av ljud som är latta att 

producera. Undersökningar som gjorts av tillämpningen av BT visar att det hela tiden 

förändras med barnets ökande ålder. Dessutom ökar de vuxna sitt taltempo, samt 

meningslängden och satsernas komplexitet, allt efter som barnet blir äldre (Söderbergh 

1979, S. 53-54). 

När barnet börjar använda sig av verkliga ord, består dess meningar till att börja med 

av "ettordssatser". Ett ord kan ha flera betydelser, så kan exempelvis: "kaka" betyda 

"jag vill baka en kaka", "jag ser en kaka " eller "jag vill ha kaka". Kontexten bestämmer 

vad det är barnet vill ha sagt. Många barn kombinerar ordet med en gest som förtydligar 

deras betydelse. Ett barn som vill bli upplyft av mamma säger "upp" och sträcker 

armarna mot mamman. 

I den här åldern lär sig barnet många nya ord, det utforskar sin omgivning och sätter 

ord p& ting som det upptäcker. Barnet blir intresserad av dessa ting och söker kunskap 

om dem. Denna blandning av personligt intresse och heuristiskt kunskapssökande kallas 

den matetiska funktionen (matetisk = inlärnings-, kunskaps-; av grekiska mathein = lära 

sig). Utvecklingen av den matetiska funktionen innebär att barnet, när det skaffat sig 

kunskap om sin omgivning, också kan Överföra iakttagelserna genom egna reflexioner 

till ord, som det kan förmedla till andra. Denna utveckling är således beroende av andra 

människor, som barnet kan samspela med, människor som delar barnets intresse och 

reaktioner (Halliday, se Söderbergh 1979, s. 24-25). Ragnhild Söderbergh, (professor i 

barnspråk), ser den matetiska funktionen som en direkt följd av ett språkligt samspel 

med en äldre samtalspartner (1979 s. 26). 



Från ettords- till tvåordsyttranden är språnget stort. Barnet måste då kunna hitta två 

ord som är relevanta for situationen, samt kunna kombinera dessa. Fysiskt måste barnet 

ha utvecklat sin talapparat och behärska användningen av denna, så att det kan pro- 

ducera tydliga ord i en följd och med samma satsintonation. Innan tvåordsyttranden är 

möjliga måste en kraftig tillväxt av ordförrådet ha skett. Detta sker vanligen under den 

period då den matetiska funktionen utvecklas. De första tvåordsyttrandena är i regel 

kombinationer av redan väl kända ord. Ibland uppträder så kallade protostrukturer, 

såsom : gest + ord; ljud med viss funktionell innebörd + ord; ljudkombination (non- 

sensord) + ord; ord - paus - ord, som föregångare till verkliga tvåordsyttranden 

(Halliday och Bloom, se Söderbergh 1979, s. 28-29). 

För att kunna frigöra sig fiån "här och nu" behöver barnet vägledning fran den vuxne. 

Det finns enligt Söderbergh tre rutiner i vuxnas dialoger med små barn som tycks ha 

särskild betydelse: 

I .  Den vuxnes vana att under samvaron med barnet ackompagnera den 

gemensamma verksamheten med berättande, beskrivande och förklarande språk, 

klä verksamheten i språkets dräkt. 

2. Vanan att planera nästa steg i det gemensamma handlandet genom att tala om 

vad som omedelbart eller snart skall komma alt handa. 

3. Vanan att tala om sådant som just har skt t  (1979 s. 68). 

Det krävs inlevelseförmåga i barnets situation och kännedom om barnet, dess miljö, 

upplevelser och språkförmåga for att kunna fora en dialog där barnet får tillfalle att ut- 

veckla sitt språk. För att detta ska uppnås behöver barn kontakt med vuxna i en stimu- 

lerande samvaro. Det är vuxna som förmedlar det tidigaste verbala språket och det är 

genom dessa vuxna som barnet får sin språkiiga grund. För att sedan utveckla barnets 

förmåga att fora en dialog är det viktigt att knyta an till barnets yttranden med foljd- 

fiågor- Man kan också föra in nya begrepp som knyter an till samtalsämnet. För att 

hjälpa barnet att frigöra sig fiån "här och nu" knyter man an till sådant som hänt 

tidigare eller planerar för den nära framtiden (ibid, s. 68,84-86). 

6.3.3. Språkets funktioner 
"Ett nära samspel, en mångsidig komunikatian med andra manniskor, är den 

livsluft som barns språk behöver för att utvecklas", säger Margit Tornéus i: På tal om 

språk. Långt före orden deltar barnet i kommunikation. När barnet så småningom börjar 

tala och lär sig att komplettera ickeverbala uttryck med språket, är det innehållet i det 



som sägs, som är viktigt. Men ganska snart fik barnet en språklig medvetenhet, det blir 

metalingvistiskt, det vill saga kan reflektera över språket. De barn som är språkligt 

nyfikna finner glädje i att leka med orden, andra nöjer sig med att använda dem. Man 

vet inte vad detta beror på, men mycket tyder på att den metalingvistiska utvecklingen 

kan stimuleras med pedagogiska insatser fran omgivningen. Den språkliga medveten- 

heten är beroende av barnets kognitiva utvecklingsnivå. Barnet måste kunna vilje- 

massigt styra sin uppmärksamhet mot språkets formsida. Enligt Tornéus är betydelse 

och form två sidor av samma fenomen - språket. Övergingen från betydelsesidan till 

formsidan kallar hon för uppmärksamhetsskifl (Tornéus 1986, s. 9-1 1). Se figur 4. 

Figur 4. B e ~ d e l s e  och form: två sidor av samma fenomen - språket 

(Tornéus 1986 s. l l). 

Att den språkliga medvetenheten är viktig, har undersökningar fran många håll i 

världen visat. Bland annat har den stor betydelse för läsinlämingen. Språklig med- 

vetenhet ingår också i betydligt vidare sammanhang. "Ytterst handlar det om en 

genomgripande mental omstrukturering på vag mot tankens frihet" (ibid 1986, s. l l). 

Inom hjärnforskningen har man kommit fram till att det finns en optimal inlämings- 

period för det spontana språktillägnandet. (Järnför s.22-23, Hjämforskning.) Detta är 

före hjärnans lateralisering, det vill saga uppdelande av olika funktioner i de tvti hjärn- 

halvorna. Vid lateralisering lokaliseras de språkliga funktionerna till vänster hjärnhalva. 

Utveckling av språkkunskaper måste efter denna lateralisering ske genom direkt in- 

lärning. Hadding uttrycker det: "Man kan således tala om en optimal period för språk- 

tillägnandet - tidigare saknar hjärnan tillräcklig mognad och senare mister den förmågan 

att adaptera och reorganisera sig". Denna period avslutas senast vid puberteten, men en 

forskargrupp tror att det sker redan i 5-årsaldem. "Detta understryker ytterligare vikten 

av att olika hjälpinsatser, där sådana behövs, sätts in så tidigt som möjligt och inte forst 

sedan skolgången börjat" (Hadding 1975, s. 17). 



Språket och kulturen står i ett ömsesidigt förhållande till varandra, på så vis att man 

inom skilda kulturer har ord för till exempel redskap och miljöbetingelser som är 

speciella och saknas i andra språkkulturer. Dessutom uppstår det också skillnader i 

språket mellan olika grupper av människor genom till exempel klasskillnader, varför 

det inte alltid går att förutsätta att alla barn från början får samma stimulans till språklig 

utveckling. Barn som får höra vuxna läsa för dem kommer tidigare i kontakt med 

skriftspråket, som på många satt väsentligt skiljer sig från det talade språket. Språk och 

tanke står också i ett visst förhållande till varandra. Därigenom är det rimligt att anta att 

språk, tanke och kultur alla påverkar och står i beroende av varandra. Man skulle kunna 

saga att språket är en aspekt av kulturen, och i denna mening påverkar språket 

tänkandet. När det galler språkliga skillnader mellan socialgrupper eller mellan könen är 

inte språket den primära skillnaden. Denna skillnad uppstår genom olika förhållningssätt 

till verkligheten, tankemönster och tankeinnehåll. Man har olika värderingar och sociala 

roller, som bland annat yttrar sig i språket (Hjelmquist 1983, s. 169-171,220-222). 

6.4. THE BRISTOL STUDY 
"The Bristol Study" är en longitudinell undersökning om barns språkutveckling. 

Gordon Wells har skrivit om denna undersökning i sina böcker: Language, Learning 

and Education, och The Meaning Makers. Undersökningen inleddes 1972 med en 

studie av 128 förskolebarn bosatta i Bristol. Barnen utvaldes sa att de skulle vara repre- 

sentativa för befolkningen ur social aspekt, samt lika många pojkar som flickor i vardera 

gruppen. De två grupperna var: dels en grupp på 64 barn som var 15 månader gamla, 

dels 64 barn som var 39 månader. Varje barn följdes i två och ett kvarts år, med en 

observation var tredje månad. Man ville kartlägga hur språkutvecklingen fortskred för 

barnen och försöka identifiera de miljöfkktorer som hade störst inflytande på utveck- 

lingens förlopp. Eftersom man ville spela in spontant tal installerade man inspelnings- 

apparatur i hemmet, som satte igång utan att familjen visste exakt när. 

I undersökningens slutfas 1975 beslöt man att fortsätta studierna med 20 av de 

äldre barnen, för att försöka utröna om det fanns något samband mellan erfarenheter 

i förskoleåldern och läsinlärningen i skolan. Under denna fas gjorde man inte inspel- 

ningar utan antecknade endast vad som sades i klassrummet. Men för att verkligen 

kunna studera de kvalitativa skillnader mellan lärarna i deras sätt att närma barnen 

till läsning och deras sätt att organisera och kommentera barnens aktiviteter, som 

man ansag sig ha kommit fram till, beslöt man att göra ännu en studie. 

Denna gång spelades situationerna i klassrummet in på video. Man valde 32 barn 

ur den yngre gruppen från 1972. De hade observerats i hemmet, Fran 15 månader till 



cirka 42 månaders ålder, vid 10 tillfallen med ungefir 3 månaders mellanrum. Nu 

gjorde man ytterligare en inspelning i hemmet innan de började skolan och föräldrarna 

intervjuades om hemmiljön och om de på något sätt förberett barnet för skolan. Sedan 

gjordes flera observationer i klassrummet. Barnen genomgick också test vid 5-års- 

åldem,vid skolstarten och strax före sin sjunde födelsedag. Lärarna tillfragades om sin 

uppfattning om barnen vid samma tidpunkter. Till sist gjorde man en ny intervju med 

föräldrarna for att utröna hur de hjälpte barnen med skolarbetet (Wells 1985 s. 1-3). 

Den longitudinella studien gäller alltså 32 barn, som alla observerades vid 15 måna- 

ders ålder första gången. Materialet insamlades genom inspelning av spontant tal i 

hemmet. Man gjorde många kvantitativa analyser av materialet, men där fanns också 

åtskilligt att lära om hur barn lär sig att använda språket på rätt sätt. Varje barn har sitt 

individuella sätt att lära och sin egen takt att utveckla språket. Men alla följer en och 

samma ordning, som kan ses som olika stadier som följer på varandra. Undersökningen 

omfattar språkutvecklingen mellan 15 månader och 5 år. Under denna tid går det att 

urskilja fem stadier av språkutveckling. 

Inom det första stadiet använder barnet så kallade operatorer, som "där", "titta", 

"det", "vill", "mer" och "borta", antingen ensamma eller i kombination med det åsyftade 

objektets namn, ex: "Titta vowe", "Nalle borta". Det är speciellt tre funktioner som 

uttrycks: a) Tillkallande (fór att få någons uppmärksamhet): "Mamma"; b) Utrop (för att 

rikta uppmärksamheten mot ett föremål eller en händelse): "Nalle borta"; c) Önskan (för 

att få ett föremål eller få hjälp): "Titta vowe". Dessa olika funktioner förstärks med 

hjälp av intonationen. Vid stadiets slut tillkommer ytterligare två funktioner: d) Påstå- 

ende: "Pippin bröd"; e) Begäran: "Upp", i betydelsen "Lyft upp mig". 

I stadium två dyker fragoma upp, vanligen begränsat till "Var" och "Vad", till 

exempel "Var boll?" "Vaede?" ("Vad är det?"), men de kan också signaleras med 

stigande intonation. Barn iir mycket upptagna med att benämna och klassificera under 

detta stadium. Det dyker också upp grammatiska strukturer: subjekt + verb: "Den 

brinna", verb + objekt: "Brinna eld", subjekt + objekt-komplement: "Den vann", samt 

mängder av artikel + substantiv: "En tant", preposition + substantiv/adverb: "Ner där" 

och possessiva (ägande-) konstruktioner: "Mammas bil". 

Vid stadium tre har frågorna blivit väl etablerade, men signaleras fortfarande oftast 

med stigande intonation. Mer komplexa önskningar kan uttryckas: "Pappa ta med till 

jobb". Ett uttryck som:"Laga den" visar att barnet förstått att saker kan förändras genom 

handlingar.Typiskt för detta stadium är att verben höra och veta börjar dyka upp. Det 

förekommer också hiinsyftningar på förfluten tid, till exempel svarar ett barn: "Mark 

gjorde" på frågan "Vem hade sönder den?" Den grammatiska utvecklingen har nu 



kommit till strukturer med tre komponenter, subjekt + verb + objekt: "Farbrorn grävde 

där" och subjekt + hjalpverb + verb: "Jag ska göra". 

Den tydligaste utvecklingen i stadium fyra är integrationen av hjalpverb i sats- 

strukturen, som tillåter både fragekonstruktioner och negationer: "Kan jag få?" "Jag 

vill inte sova". Nu kan barnet be om tillåtelse, be om förklaring eller själv förklara 

något. Den semantiska utvecklingen innefattar konstruktion av bisatser, som till 

exempel "Jag vet, att du är där" och "Var är pennan, som pappa gav mig?". 

När barnet når det femte stadiet behärskar det de flesta språkliga funktionerna, de 

kan: informera, fråga och svara på olika satt, begära (direkt och indirekt), föreslå, er- 

bjuda, uttala intentioner och fråga efter andras, samt uttrycka känslor och attityder och 

intressera sig for andras. De kan uttrycka hypoteser och uttala ett hot: "Gör inte så, for 

då slår jag dig:" De förstår också att en handling kan föregå och leda till en annan. I 
detta stadium kan barnet frigöra sig fiån "här och nu" och referera till händelser i det 

forflutna och till framtiden. Aspekter kan uttryckas, såsom vanor: "Pappa kommer alltid 

försent till middagen"; upprepade handlingar: "Han fortsatte att banka på dörren"; och 

påbörjade skeenden: "Snön börjar smälta". De förstår sig också på att knyta samman 

olika meningar med ord som: därför, och, för att och liknande. Frågor som inleds med 

frågeord är nu val etablerade. I stället for att öka på meningarnas längd och komplexitet, 

börjar barnet att sträva efter förenklingar. De relaterar till tidigare satser med pronomen 

eller tar sammanhangen for givna och hoppar över vissa ord. 

Vid slutet av detta stadium har barnet tillägnat sig huvudreglerna i det språkliga 

systemet och har ett ordförråd på många tusen ord. Det som nu framförallt behöver 

tränas är hur man använder språket i olika sociala situationer. Men från denna punkt 

är vad som lärs och i vilken ordning det sker mer beroende av vilka erfarenheter man 

gör och vilka möjligheter man får att höra språk i relevanta situationer, samt att man får 

möjlighet att själv använda språket på ett riktigt satt i verkliga situationer (Wells 1986, 

S. 19-32). 

Samtal förs sällan för sin egen skull. Barn talar för att uppnå andra saker; för att 

dela med sig av det som intresserar dem; för att få saker de vill ha; för att fi hjälp; för 

att delta i andras aktivitet. Man kan saga att samtal mellan barn och föräldrar oftast är 

meningsfulla och målinriktade. På denna grund lär sig barnen språket, genom att tala 

och genom att lära sig andra saker. 

Ett mycket vanligt samtalsämne mellan barn och f&äldrar & att tala om saker som de 

håller på att göra. Barnet vill delta i en aktivitet, hjälpa mammalpappa med något och då 

samtalar man om hur det ska göras, samtidigt kan nya ord lära. in som får sin förklaring 

av sammanhanget. Dessutom lär barnet sig något om hur orden används, vilken funktion 



de har i språket. Ett annat sätt att lära är genom fragor och svar. När barnet till exempel 

ser på TV tillsammans med en vuxen, så kan de fråga om det som händer och på så sätt 

lär de sig mycket om saker som de inte kommer i kontakt med på annat vis, sådant som 

inte finns i deras närmiljö. Genom att fantisera och leka situationer tränar barn också sin 

språkliga förmåga. Från samtalet växer förståelsen for språket, så barnet kan börja göra 

egna reflektioner. Till att böja med används dessa reflektioner i dialoger, men så små- 

ningom blir dessa dialoger inre. På så sätt blir språket ett verktyg för tankandet (ibid, 

s.53-65). 

I förskoleåldern går talande och inlärning hand i hand, man lär sig spontant och 

oplanerat genom gemensamma aktiviteter. Detta är bAde en styrka och en begränsning. 

Styrkan består i att barnen är motiverade att lära sig på g m d  av intresse for det som 

sker just då. Begrihsningen ligger i att inlärningen blir sporadisk och osystematisk. När 

barnet börjar skolan måste lärarna darför bredda och fördjupa barnens erfarenheter på 

ett sådant satt att de själva kan reflektera över vad de kan och vad de behöver lära sig. 

Då kan de gradvis ta över ansvaret för sin egen bildning. 

Det är varken önskvärt eller nödvändigt att skolans sätt att lära utgör en skarp gräns 

mot hemmets satt. Kontinuitet mellan hem och skola är viktigt om barnet ska klara 

övergången med bibehållet självförtroende. Varje barn har en viss kompetens, som 

bör bli grunden varifrån man startar utbildningsprocessen (ibid, s. 67-69). 

The Bristol Study har visat att de allra flesta barn uppnår en fungerande kompetens 

i sitt modersmål. Endast några få, allvarligt handikappade barn, kommer inte upp på 

denna basnivå. Alla, 128 barn från den ursprungliga studien, uppnådde denna nivå vid 

5-årsåldem och de följde också i stort samma ordning vid språktillägnandet. Det finns 

dock individuella skillnader bland annat i hur snabbt de går fram. Skillnadens orsaker 

kan sökas dels i barnets person, dels i miljön. Det kan vara barnets personlighet, inlär- 

ningssatt och generella inlärningsförmåga som bidrar till detta. Den betydelsefullaste 

miljöfaktorn ligger i föräldrarnas personlighet, som är avgörande för hur de bemöter 

sitt barn. Samspelet mellan barn och m a  är hela tiden en viktig faktor. Vuxna lär 

visserligen barnet med sitt exempel, men egentligen är det barnet som lär den vuxne hur 

det ska göras. Andra betydande skillnader kan ligga i sociala förhållanden, till exempel 

klasstillhörighet, äidre eller yngre syskon, kön. I The Bristol Study visade det sig att 

dessa förskolebarn inte uppvisade någon skillnad i språkutveckling beroende på kön 

eller antal syskon. Inte heller klasstillhörigheten gav några stora skillnader mellan dem. 

Det är i stället de individuella omständigheterna iwm varje gmpp som är utslags- 

givande (ibid, s. 125-134). 



De skillnader som uppstod under skolgången hade egentligen inget med barnets för- 

måga att uttrycka sig verbalt att göra. Däremot hade de barn som inte kommit i kontakt 

med det skrivna språket en nackdel, gentemot barn som haft tillgång till böcker. Det är 

kunskaper om hur skriftsprak är uppbyggt som skiljer mellan dem som har svårt och 

dem som har lätt för att lära sig läsa och skriva. Denna formaga, som Gordon Wells 

kallar literacy är utslagsgivande för hela skolgången. Bara med mycket stor tur kan 

denna missade möjlighet övexvinnas. De flesta av dessa barn slutar skolan så fort de 

får chansen och föredrar anställningar där literacy inte är nödvändigt. Detta är en ond 

cirkel, när dessa icke-litterära personer fik barn, ser barnen heller aldrig sina föräldrar 

läsa och böcker är en ovanlighet i deras hem. Alltså kommer de i sin tur till skolan med 

samma dåliga förmåga att förstå det skrivna språket (ibid, s. 145-146). 

Vad är det då som gör att berättelser och att föräldrar läser for sina barn så viktigt? 

Redan de mycket små barnen far en uppfattning om meningsbyggnad i skrivet språk, när 

de lyssnar på sagor. Detta språk har en karakteristisk rytm och struktur. När de sedan 

börjar läsa själva kommer de att känna igen språket. Dessutom vidgas barnets horisont, 

det får erfarenheter utanför det som sker i dess omedelbara närhet. Berättelserna blir 

modeller för hur världen kan se ut, barnen kan göra sig en mental bild av världen och de 

får även ett språk for att kunna tala om den. Berättelser ger också en startpunkt till 

samtal mellan barn och föräldrar, där man kan ta till vara barnets egna erfarenheter för 

att förstå händelserna i boken. Det ger barnet möjlighet att värdera sitt eget berättande - 
den inre förmågan att skapa mening, som troligen har sina rötter i den mänskliga 

naturen, redan före språket. Har man upplevt detta redan i förskoleåldern, finns det hos 

barnet en förmåga att förstå att kunskapen går utanför klassrummet. Dessa barn har en 

mycket stor fördel framför de ickelitterära (ibid, s. 15 1-1 52). 

Slutsatsen som dras av denna undersökning är att det är i förskoleåldern och de allra 

första skolåren, som grunden läggs for de skillnader i kunskapsinhämtande,som blir 

allt tydligare genom skolåren. Eftersom skolan ger varje barn en tämligen likartad 

inlarningsmiljö, kan de inte förändra sin position särskilt mycket. Det är uppväxten i 

en litterär miljö, där läsning och skrivning är naturligt, som ger barn en speciell fördel 

när de börjar sin skolgång. Av de mest karakteristiska aktiviteterna i dessa hem, var 

sagoläsningen den allra viktigaste. Berättelser har en uppfostrande roll som går mycket 

djupare än den att göra barnen litterära. Det är ett av m&sklighetens mest fundamentala 

sätt att göra tillvaron meningsfull. Det är en aktivitet som i sig har alla inlärningsaspek- 

ter. Berattandet gör det möjligt for manniskan att ge sin egen syn på händelser och ideer 

och göra dem tillgängliga för andra. Genom att utbyta berättelser, kan lärare och elever 



bli delaktiga av varandras tankesatt och närma sig varandra i sina mentala föreställ- 

ningar om världen. På så satt är berättelser och sagor relevanta på alla nivåer i utbild- 

ningen (ibid, s.193-194). 

6.5. HEAD START 

I USA har man under några decennier arbetat med uppsökande verksamhet, som 

vänder sig till föräldrar och förskolebarn. Dessa olika projekt går under samlingsnamnet 

Head Start och ibland benämns de ocksa Even Start. Under denna rubrik kommer jag 

att redogöra för några olika projekt och tankarna bakom dem. 

I sin artikel: Mothers' Views on Teaching their Preschoolers in Everyday Situations 

tar Susan Sonnenschein, Linda Baker och Lorraine C. Cerro fasta på mödrarnas för- 

ståelse av och inställning till metakognition (se nedan). De har med ett par studier velat 

undersöka om mödrarna är medvetna om sin roll som barnens lärare och vad de anser 

vara det viktigaste att lära ut. Det visar sig att mödrarna grupperar sig i huvudsakligen 

två uppfattningar, den ena gruppen anser att kunskap om socialt beteende och att klara 

till exempel påklädning och hygien själva är viktigast och den andra gruppen anser att 

kognitiva lärdomar såsom att vara uppmärksam, att kunna lyssna och sprW kommu- 

nikation är viktigast. De flesta nämner båda dessa områden, som det de vill ge sina barn 

kunskaper om. 

När det gäller metakognition ger undersökningen vid handen att de flesta föräldrar 

tror att barn lär sig detta på egen hand, det vill säga sådana kunskaper som planering, 

kritiskt tafikande och att kunna ställa fragor. Även bland lärare är denna uppfattning 

rådande visar en annan undersökning. Den stora betydelsen av de metakognitiva 

f&digheterna, som forskning inom områden som har med barns utveckling att göra, 

har lyft fram på senare tid tycks ännu inte ha nått ut till gemene man. Författarna önskar 

därför att speciella program for föräldrautbildning ska utarbetas, som lägger särskild 

vikt vid att informera föräldrar om detta. De bör uppmuntras till att samtala med sina 

barn om planering av dagliga aktiviteter, att förklara till synes självklara saker, som 

att skriva inköpslista, att kontrollera sina arbetstider och att betala sina räkningar 

(Sonnenschein 1992). 

Cathleen T. Love m.fl. fran Colorado State University skriver i en artikel om Family- 

Centered Learning: An Even Start Project. Då ett ganska stort antal barn i USA börjar 

skolan utan att någonsin tidigare ha hört någon läsa en bok för dem eller ens ha ägt 

papper och kritor, saknar de de mest elementära fardigheter, som man förväntar sig 

att förskolebarn ska behärska. På grundval av detta och tanken att alla elever borde få 



samma chans att lyckas, både for sitt eget och för samhällets basta, har man startat en 

försöksverksamhet med föräldrautbildning. Projektet vänder sig till en speciellt utsatt 

grupp av människor, med dålig ekonomi och utbildning. De bor i en så kallade mobile 

home cornmunity (långtidsparkerade husvagnar) och är isolerade fran den övriga be- 

byggelsen. Det saknas möjligheter till transport och de har tillgång till mycket begrän- 

sade utbildningsmöjligheter. De flesta av familjerna satte dock stort värde på utbildning 

och kunde tänka sig att samarbeta med skolan och att ta vara på möjligheten till 

utbildning, visade en intervju. De flesta foräldrarna hade endast några år i Elementary 

school (grundskola) och ingen av dem hade examen från High school (gymnasium). 

Några far- och mormödrar, som hade hand om sina barnbarn, saknade helt 

skolutbildning. 

Man började med att satta upp sex mål for verksamheten: träna föräldrarna att bli 

fullt delaktiga i sina barns utbildning; hjälpa barnen att nå fram till sin potentiella nivå i 

inlärandet; ge foräldrarna träning i literacy ; samarbeta med skola och kommun for att 

koordinera olika resurser för programmet; utvärdera projektet och bli ett modellprojekt. 

Stor vikt lades vid att hitta ratt personal och att ge dem speciell träning. Alla som 

arbetade med projektet eller deltog i det skulle känna att de lärde sig av det. Slutmålet 

var att familjerna skulle bli mer oberoende, som ett resultat av projektet. Personalens 

personliga hälsa, både esiskt och psykiskt och deras sociala välbefinnande sattes också 

högt. Man önskade att personalen skulle bli modeller for en god livsstil och man ville 

också gardera sig mot utbrändhet. 

Man valde ut @ra mentorer, som hade kontakt med sina speciella familjer minst en 

gång i veckan. De lärde känna familjerna och upprättade relationer till dem. Vid sina 

hembesök tog de forst och främst itu med familjens sociala behov, först därefter började 

de arbeta med literacy. Man struktuerade inlärandet så att det bestod av ett hembesök 

och 90 minuter i klassrummet per vecka. På lärocentralen fanns b&de lekrum och barn- 

omsorgspersonal tillgängliga vid behov. 

Det fanns inget fadigt kursmaterial, som passade for denna gmpp, så detta fick man 

skapa själv. Man samlade material om sådant som låg i familjernas personliga intresse, 

hem och ekonomi. Det blev ämnen som föräldraskap, konsumentfrågor, mat och 

näringsämnen, planering, relationer, kommunikation och barns utveckling. 

Varje lektion uppdelades enligt följande schema: 15 minuters introduktion med en 

gemensam aktivitet for bam och föräldrar som rörde dagens ämne. Därefter får barnen 

gå och leka under 20 minuter medan lärarna förklarar lektionens mål och mening for 

foräldrarna och hur den tidigare aktiviteten hänger ihop med dessa. Den kommande 



aktiviteten beskrivs i detalj och man visar med rollspel hur förälderhm kan interagera. 

Föräldrarna ska ha en klar bild av vad de förväntas göra tillsarnrnnas med barnet. De 

tillfi-ågas också om hur de känner det inför uppgiften och justeringar görs efter deras 

Asikter. 

Nu utförs dagens aktivitet - barn och förälder i samarbete. Det kan exempelvis vara: 

att leda ett familjemöte; att fråga barnen vad de skulle kunna hjalpa till med hemma; att 

diskutera familjens sätt att kommunicera; att sätta upp mal; att äta hälsosam mat eller att 

planera sin tid. 

Vid utvärderingen är barn och föräldrar var för sig. Föräldrarna går igenom och 
utvärderar lektionen med personalen, som förstärker lektionens budskap och visar hur 

man kan fortsätta hemma. Föräldrarna tillfrågas vad de tyckte om och vad de inte tyckte 

om och vad de behöver hjalp med. Frågan: Hur kan denna aktivitet bli till hjalp för att 

förbereda ditt barn för skolan? stalls alltid. Undeytiden får barnen delta i en speciell 

aktivitet, som förstärker dagens budskap, man laser en bok, leker eller talar om det 

som de just har lärt sig. . 

Som slutsats skriver artikelförfattarna att inom detta projekt finns bara vinnare. Alla, 
familjerna, projektpersonalen, skolpersonalen och universitetspersonalen, har lärt sig 

något från projektet. Den viktigaste aspekten i sammanhanget är att inte falla för 

frestelsen att göra saker åt familjerna, vilket kunde upplevas enklast just då. Det är 

hjalp till självhjälp det handlar om, att lära ut ett sätt att klara sig själv och att göra det 

i samarbete med familjerna. Föraldrarnas utvärdering av projektet är att det har varit 

bra för dem och deras barn, det har gett kunskaper och glädje och borde spridas till 

fler (Love 1991). 

Carol L. Peterman och Eric A. Kirnrnel har i sin artikel Helping Parents who want 

to Teach Their Preschool Children to Read, skrivit om hur bibliotekarier kan hjalpa 

föräldrar i deras strävan att lära förskolebarn att läsa. Många föräldrar ställer ffågor om 

hur de ska gå till vaga for att deras barn inte ska komma efter i skolan och hur de ska 

förberedas för skolgången. Darför är det viktigt för bibliotekarier att känna till något om 

barns utveckling och vid vilken ålder man har lättast att tillgodogöra sig olika språkliga 

aspekter. Det är inte så mycket en fråga om att faktiskt lära barnet läsa, som att få 

föräldern att förstå hur man hjalper barnet att bygga upp en språklig medvetenhet. 

Många föräldrar skapar instinktivt en miljö där barnet har möjlighet att utforska språket, 

både muntligt och skriftligt. De bygger upp barnets bakgrundskunskaper och hjalper 

dem på så sätt att utveckla ett schema for att systematisera språkliga koder. 

En viktig aspekt är att föräldrar förser barnet med verkliga upplevelser, som det 

sedan kan knyta an till i samtal och vid läsning. Olika erfarenheter, som att resa till 



havet, att promenera i staden eller skogen och att samtala om detta ger mening åt det 

man läser, eftersom man då har upplevt något liknande. Dessa erfarenheter hjälper 

barnen att upptäcka den syntaktiska koden, vilket gör det lättare för dem att förstå 

skriftspråk. 

Samtidigt utvecklas den semantiska förståelsen, de får ett större vokabulär. Detta 

gör i sin tur att bakgrundskunskaperna om världen de lever i utvecklas ytterligare. 

Utvecklingen pågår med växelverkan, kan man saga. Inlärandet av dessa kunskaper 

gör också att de börjar forsta vad det betyder att kunna läsa, att det är både nöje och 

kunskaper. 

Därför är det viktigt att få föräldrarna att förstå att de hjälper barnet mer genom att 

försöka förstå var de befinner sig i denna utveckling, än genom direkt lasinlärning. Vad 

barnet vet om läsning beror i allra högsta grad på vad och hur man läser i hemmet. Det 

är bra om man kan få föräldrarna att tänka på följande punkter: 

* Finns det bocker, tidningar och tidskrifter i hemmet? 

* Laser familjemedlemmarna oJia? 

* Ser barnet föräldrarna nar de laser -för underhållning, information eller inspiration? 

* Besöker familjen bibliotek och bokhandel tillsammans? 

* Har barnet egna böcker? 

* Ger man böcker och får man böcker med glädje? 

*Laser man regelbundet för barnet? 

Att läsa för ett barn innebär mycket mer än att awerka en textmassa. Även om man 

inte tänker på det, lär man ut literacy när man laser for barnet. Man gör det omedvetet 

och med en given framgång. Barn låtsas ofta läsa och använder samma språk och inne- 

håll, som de hörde när en vuxen läste boken. Plötsligt stämmer deras läsning med den 

verkliga texten och då börjar de förstå koderna, en samtidig utveckling av de olika 

systemen upplevs och utvecklas. 

Bibliotekarier vet hur viktigt det är att läsa för barn och de vet mycket om böcker. 

De vet vilka böcker som passar för olika åldrar, hur de ska presenteras för barnen, hur 

de ska läsas och diskuteras. De bör också förstå att barn lär sig läsa, inte för att filla i 

arbetsblad och få guldstjärnor, utan för att kunna läsa böcker. Det är bra om detta går 

att förmedla till föräldrarna på ett smidigt sätt. Om några föräldrar insisterar på att ge 

sina barn formella lasinstniktioner, får man ha några böcker som ger en god insikt i 

lasprocessen till hands. 

En del föräldrar tycks tro att låna och läsa böcker,& en for enkel lösning på pro- 

blemet med barnets lasinlärning. "Men lika säkert som man lär sig att spela tennis 



genom att spela tennis, lika säkert är det att man lär sig att läsa böcker genom att 

läsa böcker." (Peterman 1990). 

6.6.NUTIDA SVENSK FORSKNING 

Bland den forskning som bedrivs i Sverige idag, har jag valt att presentera den som 

inriktar sig på barnets språkliga medvetenhet. Eva Magnusson och Kerstin Nauclér ger 

en bra förklaring till begreppet: 

När barn håller på att utveckla sitt språk ar det naturligt nog språkets innehåll, 

betydelsen, som ar viktigast, efrersom detju galler för barn att förstå och göra sig 

förstådda. Först så småningom upptäcker barn att språket inte bara har ett innehåll 

utan också en formsida, som de kan iaktta, reflektera över och kommentera. Att bli 

sprdkligt medveten är just detta, att inse att språket har en form, inte bara innehåll. 

Den som ar sprdkligt medveten kan notera hur något sags, inte bara vad som sags 

(Magnusson 1993, s.]). 

Språklig medvetenhet är alltså något annat än sprakförmåga. Språkförmåga kan 

definieras med att ha förmåga att förstå vad andra säger och att själv kunna uttrycka 

i tal det man vill förmedla till andra. Barn kan ha dålig språkförmåga, men ändå vara 

språkligt medvetna eller tvärtom. 

Den språkliga medvetenheten filins på olika niviier och kan delas upp i: fonologisk 

medvetenhet (språkets ljudstruktur), morfologisk medvetenhet (ordets delar och ord- 

bildning), syntaktisk medvetenhet (meningsbyggnad) och semantisk medvetenhet (att 

vara medveten om betydelser). Det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet 

och läsning, men forskarna har idag olika uppfattning om vilket som påverkar vilket. 

Magnusson och Nauclérs egna undersökningar har visat att förskolebarn som är 

språkligt medvetna, har lättare att klara läsinlärningen. Många forskare hävdar att den 

kognitiva mognaden är avgörande för om barn ska bli språkligt medvetna. I en under- 

sökning av 1 15 normalspråkiga och språkstörda barn, fann Magnusson och Nauclér 

dock inget sådant samband. Däremot fann de ett starkt samband mellan språklig 

förmåga och fonologisk medvetenhet. Det visade sig också att flera av de språkstörda 

barnen hade lika bra och ibland till och med bättre språklig medvetenhet, än de normal- 

språkiga barnen. 

Magnusson och Nauclér har också utformat tester för bedömning av språklig 

medvetenhet (ibid). 



Från den forskning om fonologisk medvetenhet (metafonologi), som har bedrivits vid 

Psykologiska institutionen vid Umeå Universitet, ska jag ta upp två artiklar. 

Margit Tornéus skriver i Phonological Awareness and Reading: A Chicken and 

Egg Problem?, apropå vilket som kommer forst: fonologisk medvetenhet eller läsning 

och stavning. En longitudinell studie av 46 barn med dyslexi och 44 barn med normal 

läs- och skrivfardighet användes för att testa detta. Resultaten visade att tidig stavnings- 

fardighet primärt beror på metafonologiska insikter och bara indirekt på språklig och 

kognitiv utveckling. Detsamma gällde för läsning, med undantag för direkt påverkan 

av kognitiv utvecklig. 

En annan undersökning gällde en experimentell studie av barn från förskolan till 

första klass. Experimentgruppen fick metafonologisk träning vid åtta tillfallen i försko- 

lan, medan kontrollgruppen fick vanlig språkträning. Tester gjordes, före och efter 

studien, av läsning, stavning, syntes och segmentering. Träningen gav signifikanta 

utslag på metafonologisk skicklighet. Barn fran experimentgruppen som var lågpres- 

terande i fortesten, förbättrade både sin metafonologiska insikt och sin skicklighet i 

stavning, mer än lågpresterande barn från kontrollgruppen. Metafonologisk träning 

förbattrade alltså aven deras kunnighet i stavning (Tomkus 1984). 

Are Letters Necessary for the Development of Phonemic Awareness ?, frågar 

Ingvar Lundberg i en artikel. Han ifi-ågasätter där vissa forskningsresultat, där man 

hävdat att fonologisk medvetenhet inte erhålls utan lästräning. Som exempel tar han 

upp en undersökning fran Panama, där totalt illitterata indianska barn använde sig av 

språklekar, som krävde bland annat segmentering och insättning och omkastning av 

fonem. Detta bevisar, enligt Lundberg, att literacy inte är den enda grunden till 

fonologisk medvetenhet. 

I Umeå har studier visat att förskolebarn, som inte kan läsa, har förmågan att 

segmentera fonem. Detta undersöktes av Olofsson och Lundberg 1983. 
Lundberg skriver också om samma undersökning som Toniéus ovan, en experimen- 

tell studie av barn i förskolan och i första klass. Genom att rimma och träna fonologisk 

segmentering i förskolan får många svenska barn en större fonologisk medvetenhet, 

detta sker bäst genom särskild instruktion. Lundberg drar slutsatsen, eftersom under- 

sökningen visade att lasinlärning och stavning underlättades i första klass, genom den 

metafonologiska träningen i förskolan, att fonologisk medvetenhet är orsaken och 

läsningen den erhållna effekten. Det är inte f i k a  om en generell kognitiv utveckling, 

utan den begränsar sig till literacy. Lundberg anser att fonologisk medvetenhet är det 

samma som att ha knäckt den alfabetiska koden och att detta är ett villkor for 

läsinlärningen. "Att lära sig läsa, görs bast genom att lära sig läsa" (Lundberg 1987). 



7. ANALYS 
Under denna rubrik kommer jag att presentera svaren jag fått på enkäterna, som 

sändes ut till 93 föräldrar under våren 1995.53 föräldrar har besvarat enkäten på 

varierande sätt, mer eller mindre uttömmande. Några informanter har endast besvarat 

ett mindre antal fiågor, men flertalet har försökt svara på alla. Vid mina genomläsningar 

av dessa svar, tycker jag mig ha sett mönster, som jag försgker följa upp och redogöra 

för. 

Jag har delat upp analysen i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Först går 

jag igenom enkäten fråga for fråga och ser hur mina informanter fördelar sig på olika 

alternativ och försöker tydliggöra detta med diagram. Därefter kommer en kvalitativ 

analys i två avdelningar. Jag börjar med en allmän analys av svaren på enkätfrågorna 

och går sedan över till en analys där informanterna är uppdelade i kategorier. Dessa 

kategorier har jag fått fram efter många genomläsningar och jag har prövat olika 

sortering av enkätsvaren. Den slutliga kategoriindelningen upplever jag som den mest 

relevanta. 

Spridningen av informanterna är likartad över hela kommunen, procentuellt sett har 

jag fått fler svar från landsbygdsboende än från tätort. Denna skillnad är så pass liten i 

förhållande till underlaget att den inte går att dra några slutsatser av. Av ursprungligen 

utsända 92 enkäter (93 barn varav ett tvillingpar), faller en bort som var avflyttad utan 

att ha lämnat ny adress. Kvarstående 91 fördelar sig på 63 boende i tätort och 28 på 

landsbygden. Tatortsboende har besvarat enkaten till 55,5 % (35 svar) och landsbygds- 

boende till 64,3 % (18 svar). 

Eftersom så många som 74 % av kommunens invånare bor i småhus är det naturligt 

att mina informanter till största delen har denna boendeform, men procentuellt sett har 

inte fler av dessa svarat än av dem som bor i flerfamiljshus. Den geografiska sprid- 

ningen både inom tätorter och på landsbygden är likaså fördelad på ett jämnt sätt. 

Detta är ett antagande byggt på adresser och några kartor över kommunen och 

tätorterna. 

Markarydsborna är till största delen arbetare och har låg utbildning, men eftersom 

jag inte frågat efter yrke och utbildningsnivå i mina enkäter så är denna aspekt bara 

marginell i min uppsats. 



7.1. KVANTITATIV GENOMGANG AV ENKÄTF~GORN. 

Frågorna 3b, 6 och 7 är alternativfrågor, där jag redan i enkäten har ställt upp de 

alternativ, som jag ansåg skulle ge en bra bild av informanternas fördelning. Fråga 5 är 

en fråga där man graderar olika inslag av BokNallens besök, så även här finns de olika 

alternativen med från början. Övriga frågor är öppna och alternativen har tillkommit i 

efterhand. Det har tillgått så att jag läst igenom alla svar informanterna givit fråga for 

fråga och forsökt se vilka som ger lika eller likartade svar. Från denna sammanställning 

har jag sedan delat upp dem på de alternativ som har framstått som relevanta i samman- 

hanget. Enkätens utformning, se bilaga 1. 

Enkatfråga 1. Hur fick Du veta att BokNallen fanns? 

På denna fråga har samtliga 53 informanter lämnat ett svar. Några har angett två 

eller flera alternativa källor till sin kunskap om BokNallens existens. Det vanligaste är 

telefonsamtalet från BokNallen, 17 personer anger detta som alternativ, medan 15 

stycken anger BVC och 14 stycken Öppna förskolan som informationskälla. Detta är 

de vanligaste vägarna för spridande av kunskap om BokNallens existens. Sju personer 

vardera anger massmedia eller den egna yrkesrollen som informationskälla. Fyra 

personer har fått kunskapen genom släkt eller vänner, två stycken anser sig ha fått veta 

det av kommunen och en person uppger biblioteket som informationskälla. (Figur 5). 

Antal 

Tcl.samtal BVC 6ppna Tidn./Ma~s- Eget S I M  Kommu- Biblio- 
fönkolan media yrke vanner nen teket 

Figur 5. Hur fick Du veta att BokNallen fanns? 

Enkatfråga 2. Varför ville Du ha besök av BokNallen? 
Endast en person avgav inget svar på denna fråga. Aterstående 52 personer har i 

några fall nämnt två orsaker. Den huvudsakliga orsaken till att man vill ha besök, är 

att man anser det viktigt med böcker. Detta har 28 personer svarat. Roligt, trevligt eller 

intressant uppger 10 personer att de upplevde besöket, medan åtta personer helt enkelt 

svarar ungefar "Eftersom de frågade, så....". Sju personer n h e r  här språk eller språk- 



utveckling och fjra personer är helt enkelt nyfikna eller vill ha tips på böcker eller om 

språkutveckling. (Figur 6) .  

Antal 

30, 

Viktigt med Roli-a trev- "Eftenom SprWsprik- Nyfiked Ej svar 
bdcker lipt. inaersant dc frigade" utveckling tips 

Figur 6. Varför ville Du ha besök av BokNallen? 
. .b 

Enkätfråga 3a. Vad vet Du om föraldrarnas roll i samband med 
barnets språkutveckling? 

På denna fråga har tre personer ej lämnat svar och två personer uppger att de "inte 

vet så mycket". Av de övriga har de flesta avgett två eller flera svar. 38 personer anser 

att föräldrarnas roll är viktig eller ett föredöme för barnen. 24 personer anger att "prata 

med barnet" är en väsentlig uppgift och 23 personer anser att "läsa for barnet" är det 

mest betydelsefulla. Av dessa är det 15 stycken som har svarat både "prata" och "läsa". 

Tre personer svarar att de vet mycket på gnind av eget arbete/utbildning. (Figur 7). 

Antal 

40 - 

Viktigt Prata med Lasa for Vet mycke Inte s i  mycket EJ svar 
ibredöme barnet barnet 

Figur 7. Vad vet Du om föräldrarnas roll i samband med barnets 

språkutveckling? 



Enkätfråga 3b. Har Du fått dessa kunskaper genom information 

från BokNailen? 
Här ger jag svarsaltemativ, som ska kryssas for. Två personer har ej avgivit något 

svar, resterande 51 personer fördelar sig som följer: 27 stycken svarar "Till viss del", 

23 stycken "Visste det förut" och sju stycken "Annat sätt". Endast en person anser att 

kunskaperna kommer helt och hållet från BokNallens information. (Figur 8). 

Antal 

30. 

Till viss del Visste det tomt Annat satt Jahelt och hallet Ej svar 

Figur 8. Har Du fått dessa kunskaper genom information fiån 

BokNallen? 

Två personer har kryssat for både "till viss del" och "visste det förut", vilket jag tror 

betyder att de anser att de har lärt sig något nytt från BokNallen. En person har ändrat 

"viss del" till "stor del", vilket tyder på att denna har fått sin mesta kunskap från Bok- 

Nallen. 

De som har uppgett "annat satt" har i två fall aven kryssat för "till viss del" och i tre 

fall aven "visste det förut". Dessutom har två personer som kryssat för "visste det förut" 

lagt till en information som skulle kunna tolkas som "annat sätt", men det har jag valt att 

bortse från eftersom samma information ges på annat ställe i dessa två enkätsvar. 

Två personer har enbart kryssat for "annat satt". Den ena svarar "allmän information 

och sunt fomuft", medan den andra säger att hon tagit sin stora dotters utveckling 

"genom böcker och prat" , som mönster för hur hon sedan behandlat sina mindre barn. 

De två som svarat "till viss del" och "annat satt", har föntom från BokNallen fatt 
kunskaper från logoped (äldre barn går på logopedbehandling), och från en släkting, 

som ar skolpsykolog. Övriga uppger "annat sätt" vara "eget yrke eller utbildning". 



Enkatfråga 4. Tycker Du att BokNallens besök var viktigt eller hade det 

rackt med skriftlig information? Motivera gärna. 
Här är det tre personer som ej svarat, två av dem återfinns bland dem som svarade 

"Eftersom de frågade, så ..." på Mga 2 och den tredje personen hör till det fatal som 

lämnat de flesta fragoma obesvarade. Resterande 50 personer har i några fall lämnat 

flera svar. Det vanligaste svaret är "viktigt/positivt med Dersonlig: kontakt". Detta svarar 

39 personer. 15 stycken anser att "det är roligt for barnen" och tre personer tycker att 

det hade rackt med skriftlig information. Två av dessa tre uppger att detta galler for 

dem själva, eftersom de kunde det mesta, men de anser ändå att besöket är viktigt för 

föräldrar, som inte har dessa kunskaper. En av dem uppskattade trots detta besöket, 

for barnens skull och som social samvaro. Den tredje personen i denna kategori är 

svårtolkad, eftersom denna kort och gott svarat "ja". På grund av svaret på fråga 5 

(se denna fråga) där denna person placerat "broschyrerna med information" som det 

viktigaste och "samtalet med BokNallen" sist, anser jag att detta "ja" betyder att det 

rackt med skriftlig information. (Figur 9). 

Antal 

V~kigt/positivt med Roligt for Rack med skrift- EJ svar 
personlig kontakt barnen Iig information 

Figur 9. BokNallens besök kontra skriftlig information. 

Enkatfråga 5. Gradera följande alternativ. Det viktigaste markeras med 1. 
Vad var det viktigaste med BoliNallens besök? Gradera 1-5. 

42 personer har graderat på ett entydigt satt, @ra personer har lämnat frågan 

obesvarad, men två av dessa lämnar kommentarer. En av dem skriver: "Jag vill inte 

gradera upp något jag inte minns till 100 %. Jag tyckte hela besöket (i sin helhet) var 

intressant! " Den andra har vid "annat som Du tyckte var viktigt" uppgett följande: 

"Väckte lust och glädje i att gå till biblioteket." 



Två personer har gett bristfälliga svar. En av dem har på "Gåvoboken: Nalle" och 

"broschyrerna med information" uppgett att hon inte har fått dessa, men graderar de 

tre övriga alternativen 1-3. Den andra har bara satt ut grad 1 på "möjligheten att låna 

böcker". Dessa graderingar tar jag med för respektive alternativ. 

Tre personer har satt samma grad på olika alternativ, de f& gälla som de står. En 

person har lämnat gradering 5 på alla alternativ, men på grund av kommentaren 

"BokNallen kommer aven på besök till öppna förskolan, det tycker jag också är bra" 

tror jag inte att hon tyckte att besöket var dåligt. Jag räknar darför inte detta svar. Till 

sist har jag en person, som visserligen graderat alternativen, men samtidigt lämnat 

kommentarer vid sidan, som visar att denna person troligen vänt på graderingen, så att 

det viktigaste markerats med 5. Eftersom detta inte går att utesluta, väljer jag att inte ta 

med detta svar. Jag får således ett bortfall på 6 svar, de båda sistnämnda och @ra 

ograderade. (Figur 10). 

Svarsalternativen fördelar sig i antal svar som följer: 

Figur 10. Svarsalternativ enkatfåga 5. Fördelning i antal per alternativ. 

47 informanter. 

Gradering 1  = viktigast 

Samtalet med BokNailen 

Gåvoboken:Nalle 

Broschyrerna med information 

Möjligheten att låna böcker 

Sagolasningen för barnet 

Svarsalternativ 1 får 5 poäng, 2 får 4 poäng, 3 får 3 poäng, 4 får 2 poäng och 5 får 1 

poäng. Detta ligger till underlag for beräkning i procent av den mest uppskattade delen 

av BokNallens verksamhet. 

BokNallens besök fick 185 poäng = 27%, Gåv0boken:Nalle fick 105 poäng = l  5%, 

Broschyrerna fick 92 poäng = 13,5%, Låna böcker fick 156 poäng = 22,5% och 

Sagoläsningen fick 151 poäng = 22 %. (Figur 11). 
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Samtalet med Giivoboken Broschyrerna Lina Sagolasning 
BokNallen böcker 

Figur l l. Mest uppskattad del av BokNallens verksamhet enligt 

enkatfiåga 5, angivet i %. 

Enkätfråga 6. Hur ofta besöker Du/Ni biblioteket? 

Detta är en alternativfråga, som samtliga har besvarat. 

Ca 1 gånglvecka 4 st 

2-3 ggrlmån I l  st 

Ca 1 gånglmån 14 st 

Några ggrlår 19 st 

Annat 5 st 

Se figur 12. 

Antal 

Ca l ghglvecka 2-3 ggrlmln Ca 1 ghg l mh  NlgagglBr Annat 

Figur 12. Hur ofta besöker Du/Ni biblioteket? 

Fem informanter, som svarat "annat", har följande kommentarer: "aldrig", "olika", 

"vi går på sagostund när vi har tillfalle och köper mycket böcker själva", "aldrig, vi 

träffar BokNalle och lånar böcker på kyrkans barntimme ca 1 gånglmån", samt "har 

många böcker själv. Vi köper böcker varje månad till våra barn. Har långt till biblioteket 

och vi anser att i stället för bensinpengar så köper vi böcker." 



Enkatfråga 7. Har BokNallens besök påverkat Dig ochleller andra familje- 

medlemmar till fler biblioteksbesök än tidigare? 

Ännu en alternativfråga och jag har fått svar fran samtliga. 3 1 stycken svarar "nej", 

sju stycken "kanskelvet inte" och 15 stycken svarar "ja". Det betyder att BokNallen 

under ett års hembesök i minst 15 fall har stimulerat barnfamiljer att besöka biblioteket, 

med allt vad det innebär for både barn och vuxna. (Figur 13). 

Antal 

Nej , Kanskelvet inte Ja 

Figur 13. Hav ~okNallens besök påverkat Dig ochieller andra familje- 

medlemmar till fler biblioteksbesök an tidigare? 

Enkätfråga 8. Anser Du att informationen från BokNallen har varit till nytta 
för Ditt barns språkutveckling? På vilket sätt, i så fall? . 

Detta är, enligt min åsikt, den svåraste fragan och 10 personer har valt att inte svara 

alls, vilket möjligen bekräftar detta. 13 personer anser inte att barnets språkutveckling 

har påverkats och 12 stycken är tveksamma och känner osäkerhet i att bedöma detta. 18 

personer har uttryckt att de på något vis har upplevt att informationen har påverkat dem 

och då aven barnets språkutveckling. (Figur 14). 

Antal 

Tror sig pkerkad Ej piverkad Tveksamma Ej svar 

Figur 14. Anser Du att informationen $-ån BokNalZen har varit till nytta 

för Ditt barns språkutveckling? 



Enkätfråga 9. Utrymme för Dina egna funderingar. Skriv kort eller 

långt, a!h bidrag mottages tacksamt. 

25 föräldrar av de 53 som svarat har haft något att säga på detta utrymme, alltså i 

nära hälften av de svar jag erhållit. Dessa svar är uteslutande positiva och vittnar om 

vilken stor uppskattning av BokNallens arbete, som finns. Här finns allt från korta svar 

i stil med: "Hoppas BokNallen får vara kvar", till långa berättelser om "hur vi gör 

hemma hos oss" med läsning och språklig uppmuntran. Att BokNallen är en populär 

person både bland barn och vuxna går inte att ta miste på. 

7.2. KVALITATIV ANALYS AV ENUTSVAREN 

I min analys kommer jag att kalla alla informanter for hon, trots att några av dem är 

män. Större delen av dem är kvinnor har jag kunnat sluta mig till, men i några fall vet 

jag att det är pappan som har svarat, då det förekgmer att man skriver under med 

namn. För enkelhetens skull och som ett led i bevarandet av anonymiteten, används 

alltså bara ett pronomen i tredje person singularis: hon. 

7.2.1. Allmänna synpunkter 

Av svaren på enkätffåga 1 : Hurfick Du veta att BokNallen fanns?, kan man sluta 

sig till att information om BokNallen når fram på alla de kanaler som man använder sig 

av, såsom BVC och Öppna förskolan, och dessutom genom tidningsartiklar och samtal 

mellan kommunens invånare (släktlvänner). Den allra viktigaste vägen är dock telefon- 

samtalet från BokNallen direkt till föräldrarna. Utan denna metod är det ganska troligt 

att endast ett fåtal föräldrar själva skulle ta kontakt. Detta illustreras bland annat av ett 

par inforrnantei som säger att de inte haft Bomallen-besök till sina och ändå 

inte tagit kontakt för att ordna med ett besök. Annat som tyder på detta kan vara svar 

av typen: "Eftersom hon frågade." "Hon frågade om hon fick komma." "Det var dom 

som ville komma.", på enkätffåga 2: Varför ville Du ha besök av BokNallen? NAgon 

har svarat: "Dom gör automatiskt hembesök hos alla 2-åringar! (Om man inte absolut 

avböjer)." Dessutom anger 17 informanter telefonsamtalet som källa på enkätfråga 1: 

Hurfick Du veta att BokNallen fanns? (se figur 5, s. 46). Ewa Wendt-Nevhage har 

också uppfattningen att telefonsamtalen är avgörande. 

Svaren på enkatfi-åga 2: Varför ville Du ha besök av BokNallen?, visar att de flesta 

av dessa föräldrar vet vad BokNallen står för och att de själva tycker det är viktigt med 

böcker (se figur 6 ,  s. 47). Boklånen från BokNallen har ju också kommit på andra plats 

vid graderingen i enkätfkaga 5. Exempel på svar: "För att få barnen (och mej själv) mer 



intresserade av böcker." "Man gör som alla andra." "Det är en bra service. Var nyfiken 

och ville veta mer. " 
Många av mina informanter anser att de har kunskaper om foraldrarollens betydelse 

för barnets språkutveckling. I flera fall anser de också att BokNallen har bidragit till 

deras vetande. Även föräldrar som svarat att de "visste det förut", har haft utbyte av att 

diskutera med BokNallen och ser det som en möjlighet att de förstärkt sina kunskaper 

på detta sätt. 

En förälder skriver om besöket:" ... R. [barnet] har alltid varit intresserad av böcker. 

Jag tycker att det är viktigt att hon har det intresset, for själv har jag aldrig varit förtjust 

i att läsa." En annan vill ha besök:"För att få all information hon har att ge och möjlig- 

heten att låna bra böcker." Samma person om föräldraro1len:"Det är viktigt att läsa 

böcker for barnen. Läsningen påverkar barnets språkutbildning och ordförråd." En 

annan person om foräldrarol1en:"Att den är viktig?! Får barn en dålig start blir det svårt 

att reparera senare i livet." Fler citat:"Att det är a y g ö r d e  for att barnet ska få ett rikt 

språk." "Böcker och språk är viktigt." "Oerhört viktigt att TALA med barnen fran allra 

forsta början. Även när barnen är nyfödda är det bra att prata om allt man görlska göra 

t.ex." "Det är föräldrarnas fulla ansvar att hjälpa barnen på ratt vag." 

Personlig kontakt upplevs som mycket viktig av flertalet föräldrar som besvarat min 

enkät (se figur 9, s. 49). Skriftlig information har många svårt att ta till sig, den läggs åt 

sidan och glöms bort. "Viktigt med besök - en verklig och varmt mänsklig kontakt som 

blir vid besök, går ej att få i ett papper!" "BokNallens besök var viktigt, darför att det 

dök upp fiågor under tiden och det blev mer personligt." "Jag lärde mej att läsa 

böckerna på ett helt annat satt. Med mycke mera inlevelse." "Det var spännande for min 

son med hennes besök - en hel vaska full med nya spännande böcker! ! ! " " . . . viktigt 

eftersom det for vår del blev en kick att besöka biblioteket oftare." "Man fick både tips 

och idéer. Barnen tyckte det var roligt." "Har man mer privata fiågor är det lättare att 

ta upp i hemmet." " Man fick en helt annan kunskap om att man som förälder kan på- 

verka (till viss del) sitt barns språkutveckling." "Som nybliven förälder får man mycket 
skriftlig information och reklam, det är lätt att strunta i det." "Barnen Er låna böckerna 

av BokNallen ... Biblioteken är for stora för så små barn tycker jag." 

När man ser hur graderingen av: Vad var det viktigaste med BokNallens besök? 

(enkätfråga 5 ) ,  har utfallit, blir det också tydligt att samtalet med BokNallen värderas 

högt. Mer än hälften av mina informanter (24 stycken av 47 som svaret på denna fråga) 

anser att detta var det viktigaste (se figur 10 och 1 1, s. 50-5 1). Varfor det är så beror, 

av andra svar att döma, på det stora behov som finns att diskutera sina idéer, farhågor 

och problem med en person som inte har myndighetsstämpel, men som har kunskaper 



att dela med sig av. Det okonventionella sättet att vända sig direkt till barn och föräldrar 

har byggt upp ett förtroendekapital bland kommunens invånare. "... att det finns en 

BokNalle som intresserar sig för barnen i vår kommun." "Hoppas att BokNallen får 

finnas kvar, trots alla besparingar kommunen tvingas göra." Några personer vill inte 

gradera, eftersom de har tyckt att besöket som helhet har varit så viktigt och de vill 

inte sätta det ena framför det andra. 

Småbarnsföräldrar är, av förklarliga skäl, ofta inte så flitiga biblioteksbesökare, men 

Bomallen är ingen "konkurrent" till biblioteket, utan ett komplement. De som brukar 

besöka biblioteket går dit även sedan de haft BokNallen på besök och i flera fall har 

BokNallen påverkat till fler biblioteksbesök (se figur 13, s.52). BokNallen har försett 

familjer med böcker, vid sitt besök i hemmen. Hon har väckt intresse för böcker och 

läsning: "... och vilka möjligheter man har att låna böcker av henne, både på hembesök 

och p& Öppna förskolan." "T.ex. det här med utlåning av böcker i BokNallen, ..." 
"BokNallen bidrar förmodligen till att de flesta barn får tillgång till ännu fler sagoböcker 

än vad de skulle haft." "Det blev ett större intresse för böcker." "BokNallen har blivit 

något positivt för mina barn och därmed också böcker och att läsa böcker och sagor." 

"Då tror jag också att vi bö jade gå på biblioteket oftare efter BokNallens första 

besök ..." "Men vi lånar mer eftersom BokNallen besöker vår Öppna förskola ..." En 

person som aldrig besöker biblioteket säger: "(Vi bor på landet och har långt till biblio- 

teket) Vi träffar BokNalle och låna? böcker på kyrkans barntimme ca 1 ggrlmh." På . 

enkätfråga 7, Har BolrNallens besökpaverkat Dig och/eller andra familjemedlemmar 

tillfler biblioteksbesök an tidigare,svarar hon förstås "nej", men tillägger "Men jag 

lånar fler böcker av BokNalle." 
<. 'L. 

Enkätfråga 8, Anser Du att informationenfiån BokNallen har varit till nytta för Ditt 

barns språkutveckling? är en fråga som många har haft svårt att besvara (se figur 14, s. 

52). Det är väl också något som visar sig mer på längre sikt, främst i skolåldern. Några 

åsikter har i alla fall framförts. "Jag har blivit motiverad att lasa för mina barn, men om 

det har påverkat deras språkutveckling vet jag inte." "Jag har vikarierat som lärare och 

tycker mig märka att många elever har ett stort intresse för att läsa och skriva. Barnen 

tycker att det är roligt!" "Som föralder har man nog ansträngt sig mer att läsa mer för 

barnen och det har ju påverkat barnets språkutveckling." "Jag tror att barn Par ett större 

ordförråd om de 'laser' (=lyssnar på) böcker." "Vi anser att vi redan hade dessa 

kunskaper och darför kunde stimulera våra barns språkutveckling på ett bra sätt." 

"BokNallen är jätteviktig och borde finnas i alla kommuner. Jag tror att barn som fått 



mycket språklig stimulans genom boklasning b1.a. får mycket lattare for sig i skolan 

samt får lättare att uttrycka sig verbalt." 

7.2.2. Analys med kategoriindelning 

För att underlätta vidare analys har jag delat upp enkätsvaren i några olika kategorier. 

Kategori 1. Verkar opåverkade av besöket. 

Kategori 2. Trevligt med besök, trots att de inte tycker sig ha behov av det. 

Kategori 3. Uppskattar besöket for tankeutbyte och diskussion om böcker och språk. 

Kategori 4. Besöket påverkade till fler biblioteksbesök och större intresse for böcker. 

Kategori 5. Positiva till besökets betydelse för språkutveckling. 

Kategori 1. Verkar opåverkade av besöket. Denna kategori består av tre personer, 

som inte känner sig påverkade eller speciellt intresserade av besöket. Trots detta har en 

av dessa personer uppfattningen att hon har fått vissa kunskaper om språkutveckling av 

BokNallen. Hon skriver på slutet att hon tycker att frågorna är svåra att besvara 

skriftligt, då det inte finns några korta svar på dem. Denna person anser sig ha fått reda 

på att BokNallen finns genom en tidning, hon nämner inget om brev, telefonsamtal 

eller broschyrer M o m  BokNallen. På fråga 5, gradering av viktigaste alternativ vid 

besöket (se s. 49-50), har hon endast satt ut grad 1 och det är på möjligheten att låna 

böcker fiån BokNallen. Hon besöker även biblioteket cirka 1 gång per månad. De båda 

övriga i denna kategori ger knapphändiga eller inga svar på frågorna och de har inget 

riktigt intresse av besöket. "Det var dom som ville komma", heter det hos den ena 

informanten, och den andra skriver: "Hon frågade om hon fick komma". Denna passi- 

vitet kan ha mhga  olika orsaker och frågan hur man ska nå fik till de här personerna 

vid ett besök är inte lätt att besvara. De tog ändå emot besöket. Jag tror att detta är en 

mycket angelägen grupp att nå fram till, men till det behövs andra resurser. 

Kategori 2. Trevligt med besök, trots att de inte tycker sig ha behov av det. 

Denna kategori består av sex personer, som anser att de redan hade kunskaper om barns 

språkutveckling och att besöket inte var viktigt for dem ur den aspekten, men de tycker 

att det var trevligt. Dessutom uttalar några av dem uppfattningen att for barn med annan 

miljö (än den deras barn åtnjuter) kan besöket vara "viktigtlmycket viktigt". En person i 

denna kategori tycker att hon fått sina kunskaper "till viss del" av BokNallen, men hon 

anser att det räcker att t rHa BokNallen på Öppna förskolan. Dessa sex personer besöker 

också biblioteket regelbundet, de anser att böcker och högläsning för barnen är viktigt 

och ägnar sig mycket åt det. Ett par av dem uppger att de har många egna böcker, men 

besöker ändå biblioteket några gånger per år. 



Denna grupp tar emot BokNallen-besöket för att det är trevligt att prata med henne 

och för att barnen tycker om sagan om Nalle. Däremot är det inte någon grupp med 

uttalat behov av stöd, de kan och vet en hel del om språkutveckling, bland annat genom 

eget yrkelutbildning och har inte behov av mer kunskaper for tillfallet. Två av dem 

uttrycker en känsla av tillfredsställelse över "att Markaryds kommun ställer upp". På 

fråga 9, Utrymme för egnafinderingar, skriver en av dem: "...egentligen hade det väl 

räckt med skriftlig information, men det betyder ju ändå oerhört mycket att få ett sådant 

besök. Att känna att ens barn och en själv är besväret värd. Det var mycket positivt". 

Den andra skriver: "Markaryd är verkligen lyckligt lottad när det gäller språkstimulans 

för barn. Eller hur?" 

Kategori 3. Uppskattar besöket för tankeutbyte och diskussion om böcker och språk. 

Dessa1 5 personer, har svarat "visste det förut" i stor utsträckning (1 0 st) på fkagan: Har 
Du fått dessa kunskaper genom informationfih BoMallen? (enkätfråga 3b). Sju 

personer svarar "till viss del", vilket innebär att två stycken har kryssat for båda 

alternativen. 

I den här kategorin är man mycket intresserad av boktips: böcker som är lämpliga för 

barnets ålder. Dessutom tycker man att besöket i sig har varit mycket trevligt och roligt 

for barnen, samt att det varit av intresse att diskutera språk och läsning med BokNallen. 

Däremot har de inte blivit inspirerade till fler biblioteksbesök, de besöker redan biblio- 

teket regelbundet, hälften (7 st.) några gånger om året och de andra oftare, 1 gång per 

vecka - 1 person; 2-3 gånger per månad - 4 personer och cirka 1 gång per månad - 3 

personer. 

De tror inte att barnets språkutveckling har påverkats av BokNallens besök. I denna 

kategori är man övertygad om sin betydelse som förälder för att barnet ska bli intresserat 

av böcker och läsning. De känner sig uppmuntrade av BokNallen-besöket, men de ser 

inte några direkta kopplingar till språkutvecklingen. En person skriver: "Det har varit ett 

naturligt inslag i vår fritid att besöka biblioteket - därför känns det inte revolutionerande 

med BokNalle-besöket". En annan person skriver: "Jag tycker det är viktigt och roligt 

att det finns en BokNalle som intresserar sig for barnen i vår kommun". 

Alla dessa 15 informanter värderar samtalet med BokNallen mycket högt, 10 stycken 

har satt det först, två på andra plats och en på tredje. Av de två återstående har en inte 

graderat alls och den andra satt samma siffor rakt över. Till sist ett citat från ett svar på 

enkätfråga 4, (Tycker du an BokNallens besök var viktigt eller hade det rackt med 
skriftlig information?) "Ja, den personliga kontakten är viktig. Det ger mycket mer att f3 

tala med någon man ser på och att kunna ha ett verbalt utbyte som man ej får genom att 



läsa ett brev, om man ens läser det ordentligt när man nu far så mycket reklam. Frågor 

kan ju besvaras då i alla fall." 

Kategori 4. Besöket påverkade tillfler biblioteksbesök och större intresse för böcker. 

Kategorin består av 11 personer, av vilka nio personer anser att BokNallen inspirerat 

till fler biblioteksbesök än tidigare, en som svarat "kanske, vi har varit där gågrra gånger" 

och en som svarar att hon går mer till biblioteket sedan äldsta barnet börjat skolan. 

Enkätfråga 8, Anser Du att informationen flån BokNallen har varit till nytta för Ditt 

barns språkutveckling? har två av dessa lämnat obesvarad, de andra har svarat: "Inte 

mer än innan" "Inte ännu så länge" "Nej, vi pratar och läser mycket ända" "Vet ej" 

"Man får tips hur man kan läsa för barnet, vilka böcker som är lämpliga och roliga, 

intressanta." "Det blev ett större intresse för böcker." "Både jahej. Hon har alltid pratat 

bra och varit förtjust i böcker, men det skadar inte att träffa BokNallen för man lär ju 

alltid sig något nytt." "Hon har helt enkelt intresserat barnen for böcker mer än kanske 

om man bara skulle gjort det själv som förälder." och den sista personen skriver här om 

att hennes barn besöker logoped och att de får information från denna. 

Ett par av dessa föräldrar har enligt egen utsago inte haft besök av BokNallen på tre 

år beroende på att det mindre barnet har fått "hänga med" på ett adre syskons besök. 

De uttalar ett visst missnöje med detta. 

I övrigt har inte fragorna kommenterats så mycket av denna kategori, men en av 

informanterna har skrivit ett långt "brev" till mig vid enkätfråga 9, där hon bland annat 
\ 

skriver: "Barnen bör få hjälpa sina föräldrar i vardagens sysslor (efter sin förmåga) få 

känna uppskattning och närhet, ... många ska bara städa forst, prata i telefon forst. 

Barnet puffas undan. u, man skall sätta sig ner i röran, läsa, prata och leka med 

barnen så de också får sin del av sina föräldrar!" 

Kategori 5. Postiva till besökets betydelse för språkutveckling. Denna grupp 

består av 18 personer och 14 av dem nämner ökat intresse för böcker och läsning, som 

ett resultat av BokNallens besök, både från barnens och föraldrmas sida. "Jag började 

läsa böcker tidigt för min son, för att vi lånade böcker av BokNallen via Öppna for- 

skolan. Han ville att vi skulle låna, när han såg de större barnen låna böcker. Han älskar 

att läsa böcker fortfarande och lånar på biblioteket ofla." "Viktigt att läsa regelbundet, 

vilket vi började med efter besöket. Läser varje kväll, och emellanåt extra däremellan. 

Man vet ju inte hur det varit om man hoppat över det." "Vi är ännu mer övertygade om 

hur viktig sagoläsning är." "Ja. Jag tycker att information har varit viktig. Som förälder 

har man nog ansträngt sig mer att läsa mer för barnen och det har ju påverkat barnets 

språkutveckling." "Att man får låna böcker smidigt och ha dem så länge barnet och 



foräldrama vill är mycket bra." "Med BokNallens hjälp är det lättare att få böcker till 

ratt åldersgrupp." 

En person har svarat kort och gott "Ja" på enkatfråga 8: Anser du att informationen 

$-ån BokNallen har varit till nytta för ditt barns språkutveckling?, och k a  stycken 

talar om att de haft nytta av samtalet med BokNallen. "Man har tänkt mer på hur man 

rattar ett barn." "Ja. Hur man kan hjälpa till med uttalen. Att upprepa fel ord ratt." 

"Delvis, man har fatt minnet uppfriskat vad man bör tänka på." "Man tar åt sig av info. 

från de som är utbildade och forsöker folja vissa av deras råd." 

Till sist vill jag ta upp några smakprov från svaren på enkatfråga 9: Utrymme för 

egna funderingar. Flera föräldrar tar här upp föraldrarollen och sina tankar om hur 

man bast underlättar för barnen att lära sig fungera i vårt samhälle. Några skickar 

vänliga hälsningar och uppmuntran till mig informitt uppsatsarbete. Det kändes fint att 

mina informanter hade en vanlig tanke över for mig och inte såg mig som en besvärlig 

utfrågare. Man har även sinvänt detta utrymme till att förklara och kommentera svar på 

de andra frågorna. 

En person ur kategori 2 skriver: "Viktigt att vuxna stannar upp i livets stress och ser, 

hör, lyssnar till barn." 

FrAn kategori 3 hämtar jag följande kommentarer: "Jag tror att det är valdigt bra med 

BokNallen eftersom hon genom sitt satt att berätta ex. 'Nallen' fångar barns uppmärk- 

samhet mera och även underlättar utlåningen av böcker. Det är valdigt smidigt när man 

är på Öppna förskolan. Man slipper ju att bli nervös för att barnen ska riva ner böcker, 

springa runt och störa etc. som på biblioteket. Positivt är det dessutom att man inte är 

bunden till en speciell återlämningstid, då barn ju oftast vill höra samma saga om och 

om igen till den är 'uttjatad' så att säga." 

"Jag kan inte förstå foräldrar som inte laser for sina barn. För mig har det alltid varit 

naturligt. Redan med pekböckerna. Jag bara längtade nar jag fick första barnet att få 

börja läsa for honom och köpte tidigt Max-böcker och väntade på hans intresse ... " 
"Jag tror att det måste finnas bokintresse hos foräldrama, för att det ska bli någon 

sagolasning. Jag har inte någon ro for att läsa böcker, ej heller min man. Men det vore 

roligt om bokintresset skulle infinna sig." 

"Böckerna och BokNallens besök är extra viktiga för de barn vars föräldrar inte laser 

och lånar böcker i någon större utsträckning. De egna böckerna gör förhoppningsvis 

både barn och föräldrar lassugna och nyfikna." 



I kategori 4 har man följande tankegångar: "Min uppfattning om barnets utveckling 

är att föräldrarna till många av dagens barn är jäktade, jobbar ex. heltid eller går hemma 

och är arbetslösa (kan ge irritation). Lagom är bast. En del av dagen bör barnet leka 

hålla igång helst ska de vara ute ca 3 timmar om dagen oavsett vader (for immun- 

försvaret). Detta glömmer många innesittande föräldrar." 

"Som ung lånade jag mycket böcker på 'bibblan' men sedan har det mest blivit bok- 

klubbar och bokrea. Det var bra att få info om biblioteket i Strömsnäsbruk, eftersom vi 

är relativt nyinflyttade." 

Från kategori 5 hämtar jag följande citat: "En viktig och betydelsefull del i Bok- 

Nallens arbete är rätt person. Eva, vår BokNalle är så mysig med barnen. Min flicka 

blir överlycklig när hon ser henne och minns vad hon sagt och vilka böcker hon läst." 

"Min @raåring &SKAR BokNallen.BokNal1en kommer ofta på besök till Öppna 

förskolan och då läser hon, visar film eller berättar sagor och så f& barn och föräldrar 

låna böcker. Det är bra att böckerna är åldersanpassade - lättare att låna av Bomallen 

an på biblioteket! " 
"Att ha en lasstund varje dag ger barnen mycket. De lugnar ner sig, lyssnar, lär sig 

ord. De kan berätta om bilderna, lär sig farger. Just att kunna lyssna är viktigt. Böckerna 

får inte vara för långa heller. Mina barn har också fått läsa for mig i bilder. De tycker att 

det är roligt." 

"...Men Eva förklarade att 2'a barnet ofta pratar sgaae. Eftersom det äldre syskonet 

oftast svarar for lillebror/syster ... Jag tyckte det var bra att få reda på. Då behövde jag 

inte fasta så stor uppmärksamhet på det längre. Hade inte Eva kommit och halsat på och 

förklarat detta hade jag gått och oroat mig i onödan." 

"BokNallen lär föräldrarna att läsa 'intressant', att lyssna på barnen när de pratar 

vidare om böcker de last ... Båda våra barn tycker att det är en fest att få åka till 

biblioteket och låna böcker." 

"Personligen tycker jag att det skulle finnas mer utrymme for besök i lokaler med 

andra foräldrar där BokNallen är 'föreläsare1. Ofta är man for bekväm for att ta åt sig 

den info. man får som enskild. Tror också att föräldrar sinsemellan kan öka barnens 

språkuWeckling." 

Som kuriosum kan jag berätta att en av mina informanter, som för tillfallet bor utom- 

lands, men ändå svarat på enkäten, berättar följande: "Just nu bor vi i ... ett par år och 

byter barnböcker sinsemellan (svenskfamiljerna). Dessutom köper vi en del böcker på 

engelska (C. [barnet] går på engelsktalande play-group) som jag först laser på svenska 

och sedan på engelska." 



Det kan tyckas att jag har med väldigt många citat här, men jag anser att mina infor- 

manter är viktiga och att det är värdefullt att få ett representativt urval av deras åsikter i 

de här frågorna. Föräldrar är mycket kloka i frågor som rör deras barn. Min uppfattning 

är att det genom uppmuntran, stöd och någon att ställa fragor till, går att inspirera 

föräldrar till att formedla viktiga budskap till sina barn. BokNallen iycks av dessa citat 

att döma vara en riktig satsning ur många aspekter, vilket jag får anledning att komma 

tillbaka till i min diskussion 

8.DISKUSSION 
När ett barn föds är det redan förberett för att bli en kommunikativ varelse. Allt som 

händer i dess omgivning vacker antingen positiva eller negativa känslor. Menyuk (1988) 

har samlat fakta om barnets beredskap for språktillagnande, som visar att det vid 

födelsen har fullständig biologisk och viss kognitiv beredskap for detta. Under de första 

veckorna av barnets levnad tillkommer ytterligare fardigheter inom kognitiv och social 

beredskap. Vid 3 månaders ålder är barnets beredskap fullt utvecklad. Darför är det 

viktigt att föräldrarna redan fran bö jan är medvetna om vad deras gensvar får för 

konsekvenser. Man kan uppmuntra sitt barn positivt till kommunikation fran första 

början. Det reflexartade beteendet utvecklas snabbt till att bli en sorts konversation, 

där barnet använder ögonkontakt, kroppsrörelser och ljud. Skriket och små ljud, som 

uppstår av sig själva vid olika munrörelser, gör barnet medvetet om att reaktioner från 

omgivningen tycks svara på just dessa ljud. Detta är så kallad protokonversation, som 

består av ögonkontakt, turtagning och lyssnande, enligt Hadding (1975). Här börjar den 

utveckling, som leder till ett språk. Söderbergh (1 979) menar att de flesta föräldrar 

automatiskt använder sig av ett speciellt barnspråk, som är anpassat till barnets utveck- 

lingsnivå. Detta språk är föränderligt och närmar sig mer och mer normalt talspråk. När 

barnet är omkring l '/z år är det moget att börja tala. Chomsky (Hadding 1975, s. 19) 

kom fram till att kompetensen kommer före performansen, det vill saga att barnet förstår 

vad orden betyder innan det själv kan börja använda dem.Vid 5 - 6 års ålder har de allra 

flesta barn utvecklat ett talat språk, som innefattar den grammatiska form som används 

av omgivningen. Det talade språket leder så småningom till skriftspråket. 

Det språk som läses och skrives har en mycket striktare form än talspråket, jag 

frestas att kalla det ett helt annat språk, där orden skiljs åt mycket tydligare än i tal- 

språket. För att förstå och tillgodogöra sig skriftspråket bör barnet få en chans att 

träna det. Samspelet mellan barnet och den vuxne beskrivs, av många forskare inom 

barnspråk och utvecklingspsykologi, som den avgörande faktorn i barnets utveckling. 

Inom utvecklingspsykologin betonar till exempel Piaget att förståndsutvecklingen är 



dynamisk och beroende av det sociala samspelet. Vygotskij hävdar att barnet är en 

social varelse redan vid födelsen och att det utvecklar sitt eget jag genom det sociala 

samspelet. Leontjev för in en tredje faktor i barnets utveckling, som han kallar verk- 

samhet. Verksamheterna, som kan identifieras som handlingar och skeenden, tillför 

begrepp och språk till individen. Leontjev ser de närstående vuxna som en del av 

barnets verksamheter. (Jerlang 1992 a, b). 

Bergström (1990) och Ingvar (1986) framhåller vikten av att hjärnan får lagom med 

stimulans under uppväxten, både överstimulans och monotoni är negativt. De framhåller 

också att det är viktigt att barn under sitt tidiga liv får vägledning av de vuxna, att det 

läggs en grund, som gör det möjligt för barnet att traffa egna val i framtiden. Det är 

också betydelsefullt att barn får uppleva känslor som kärlek och ömhet, for att själva 

kunna hysa dessa känslor i sina vuxna liv. Eftersom forskarna kommit fram till att 

barnets optimala period for språkinlärning avslutas vid ungefar 5 års ålder, behöver 

det få kontakt med skriftspråk före denna ålder for att bäst kunna utveckla sin förmåga. 

Bland annat skriver Ingvar om att hjärnan under 3 - 6 års ålder går på biokemiskt hög- 

varv och att det är livsavgörande för ett barn vad det lär sig under denna period. Detta 

är den optimala inlärningsperioden för spontant språktillägnande, skriver Hadding . 

Hon säger: "Detta understryker ytterligare vikten av att olika hjälpinsatser, där sådana 

behövs, satts in så tidigt som möjligt och inte först sedan skolgången börjat" (Hadding 

1975, s. 17). 

Träning av skriftspråk sker lämpligast genom att de vuxna i omgivningen laser for 

barnet. Om man startar tidigt med läsning och går från de enklaste ramsorna, över sagor, 

till berättelser så kommer barnet att utveckla en förståelse för hur skriftspråket är upp- 

byggt, jämsides med utvecklingen av talspråket. För att detta ska fungera behövs 

motivation och framför allt lekfullhet och glädje. Först och främst är det föräldrarna som 

genom sin motivation att läsa for barnet överför sin attityd till läsning till barnet. Det är 

en fördel om de själva tycker att det är roligt att läsa, om inte kan man ändå pröva, 

kanske växer det fram ett intresse. Barnet måste också vara motiverat, det vill saga finna 

det lustbetonat med läsningen. Många föräldrar tycker verkligen att det är roligt att läsa 

for barnen, men en del kan tycka att det inte känns meningsfullt att läsa innan barnet 

pratar hela meningar. De tror inte att barnet förstår, men barnet förstår oftast mer än det 

kan ge uttryck för. Det lyssnar och lägger ihop och när det tror sig veta hur det ska vara, 

använder det sina nya fiirdigheter. De prövar dem på omgivningen och då är det 

avgörande hur man bemöter dessa försök att förstå språkets uppbyggnad. Det gäller att 

rätta ett barns språkliga fel mycket varsamt, för att inte spoliera vad det lärt. Barn 

generaliserar mycket under språkinlärningen, om något då betecknas som fel, uppstår en 



känsla av osäkerhet. Ingen grammatik är helt konsekvent och undantag från regler, 

oregelbundenheter och dylikt lär man sig när grundregeln är etablerad. Man rättar bast 

genom att lugnt upprepa vad barnet sa, men i korrekt form. Då utvecklas förståelsen för 

språket istället och barnet slipper känna att det gjort fel. 

Språkinlämingen är en process som startar i och med att barnet förstår att binda ett 

ord, eller till och med ett ljud, till en bestämd hiindelse eller ett speciellt objekt. Så länge 

det fortsätter att vara spärmande med språk, så länge fortsätter lärandet. Men hos några 

avstannar det i förtid på grund av omgivningens bristande intresse eller förmåga. 

Föräldrar kan stimulera sina barn till språkinläming på ett medvetet eller ett omed- 

vetet sätt. Föräldrar, som är medvetna om språkutvecklingen, måste tänka särskilt 

mycket på att inlärningen får förbli lekfull och rolig, den måste ske på barnets villkor, 

annars blir den lätt ointressant. Barnet visar ofta mycket tydligt, vad som är intressant 

för tillfallet och var det befinner sig i språkutvecklingsprocessen. Söderbergh (1979) 

anser det avgörande for språkutvecklingen med ett samspel mellan barnet och foräld- 

rarna (eller andra vuxna). Barnet är beroende av vuxna för att få ord for tingen och for 

att ha någon som lyssnar och reagerar när det uttrycker sig. Söderbergh ser också 

dialogen med den vuxne som en fönitsattning for att barnet ska kunna fiigöra sig fran 
"här och nu", alltså: E tidsbegrepp. Wells (1986, s. 53-65) säger att barn talar för att 

uppnå andra saker, de lär sig språket genom att tala och genom att lära sig andra saker. 

Språkinlämingen i de tidigaste åren är omedveten och man får den på  köpet, när man 

gör saker och samtalar tillsammans med barnet. Senare kommer en utveckling när 

barnet börjar förstå att språket har en form också, förutom att orden betyder olika saker. 

Det kan tänka på språket i sig, som något som går att diskutera, varför säger man så och 

inte si. Om denna metalingvistiska utveckling skriver Torneus (1986, s. 9-1 1) och hon 

ser också i detta sammanhang samspelet med den vuxne som avgörande. Hon menar att 

denna utveckling har en stor betydelse for läsinlärningen. 

Enligt Wells (1986, s. 19-32) går barnet igenom 5 olika stadier av språkutveckling, 

mellan 15 månader och 5 år. Alla går igenom de olika stegen i samma ordning, men det 

kan ta längre eller kortare tid beroende på individen och faktorer i miljön. Den miljö- 

faktor som Wells funnit mest betydelsefull är foraldramas personlighet (ibid s. 125-134). 

Det kan därför vara bra for föräldrarna att känna till vad som står på "programmet" 

härnäst, så att de kan stödja utvecklingen. Piaget såg utvecklingen som en växelverkan 

mellan ackomodation och assimilation (se s. 24). När utvecklingen inträder i en jämvikt 

övergår barnet till ett nytt stadium. Vygotskij menade att barnet hela tiden håller på att 

utveckla flera nya områden i psyket. Det som barnet kan göra med hjälp av en vuxen, 

kommer det mycket snart att kunna göra på egen hand. Leontjev kompletterar bilden 



med att lyfta fram verksamheterna, som grunden till barnets utveckling. Genom sina 

handlingar och de skeenden, som blir följden av dem, utvecklas barnet. Alla tre ser 

språket som en hörnsten i utvecklingen, eftersom det möjliggör en djupare förståelse 

av händelser, än vad själva upplevelsen kan ge (Jerlang 1992 a, b). 

Är man en förälder, som är omedveten med hänseende på språkutveckling, men ändå 

intresserar sig mycket för barnet och dess glädjeämnen, blir det i basta fall en naturlig 

utveckling mot ett rikt språk. Ändå är det inte alltid så, att en intresserad förälder börjar 

läsa tidigt, om man inte vet att det är betydelsefullt. Shahla Sheikholeslami, bibliote- 

karie i Borås uttryckte detta på ett klokt satt: "När man inte vet vad som är bra, kan man 

inte göra det" (intervju 1995). Jag upplever att de flesta föräldrar tar till sig information 

om språkutveckling, om de får veta att deras insats är viktig och får kunskap om vad 

som är bra att göra för barn i olika åldrar. Även de föräldrar, som inte själva tycker om 

att läsa blir mer intresserade, om de får veta att den insats de gör i förskoleåldern kan 

påverka barnets framtid i ett samhälle där språket och att kunna läsa och skriva är en av 

de viktigaste grundeina för ett bra liv. En del föräldrar har det mycket svårt och lever så 

problem@llda liv att det är nästan omöjligt att begära att de ska ägna sig åt läsning. 

Barnen i dessa familjer kunde stöttas med extra mycket läsning inom barnomsorgen, på 

daghem, fritidshem, förskolor och på lågstadiet. Jag tror inte att någonting kan ersätta 

den stimulans till språkutveckling, som en hemmiljö där läsning ingår, som en naturlig 

del av livet, ger. Men det finns alltid flera vägar att gå för att ersätta utebliven språk- . 
stimulans, om hjälpen bara kommer i rätt tid. 

I The Bristol Study (Wells 1985, 1986) kom man fram till att sociala förhållanden 

hade en marginell betydelse för språkutvecklingen. Det som verkade ha stor betydelse 

var om det förekom dialoger mellan barnet och de vuxna, där barnet och dess inlägg 

togs på allvar. Alla barnen, i undersökningen i Bristol, hade uppnått femte stadiet i 

språkutvecklingen vid skolgångens början. De kunde alla uttrycka sig så de blev 

förstådda i sin hemmiljö. Däremot var det stor skillnad på hur de kunde möta de krav, 

som ställdes på dem i skolan. Lärarnas satt att uttrycka sig, motsvarade inte alltid 

hemmets. Barnets förmåga att tillgodogöra sig läsinlämingen berodde mycket på om 

det redan var bekant med skriftspråk. Wells (1986) menar att det är detta, som fran 
början utgör skillnaden mellan olika individer under skolgången. Har man genom 

hemmets försorg fått insikt om hur skrivet språk låter vid högläsning, så vet man redan 

en del om skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Ett barn som aldrig eller mycket sällan 

hört en text läsas, har ingen möjlighet att direkt förstå detta, i och med att det börjar 

skolan. 



I USA försöker man inom verksamhet som benämns Head Start, att överbrygga de 

understimulerade barnens svårigheter. På olika sätt försöker man hjälpa föräldrarna till 

drägligare förhållanden och ge dem upplysning om hur de kan påverka barnens utveck- 

ling mot metakognitiva fardigheter (se s. 39). Denna hjälp till självhjälp är en bra väg att 

gå för att nå så många som möjligt. (Love 199 1, Peterman 1 990 och Sonnenschein 

1992). 

I Sverige, med våra förhållandevis små problem, borde vi kunna nå fiarn till barnen i 

familjer med sociala problem och förstärka språkinlärningen hos dem. Jag tror att de 

kronor man satsar på barn i ett tidigt skede, betalar sig genom minskade kostnader i 

framtiden. Ett barn med bra kunskaper om språk behöver troligtvis ingen specialunder- 

visning. Ett barn som får uppfattningen att samhället tycker att han/hon är viktig, f& 

kanske ett bättre liv. Detta kommer sedan samhället till godo, genom att det skapas fler 

ansvarsfulla medborgare. Det är vi vuxna, som a ~ ö r  . . barnens framtid och vi bör ta vårt 

ansvar for barn i vårt land. 

Eftersom förskoleåldern enligt forskarna är en så betydelsefull period fór bland annat 

språkinlärning är det viktigt att satsa på föräldrarna. Om dessa får veta hur mycket sago- 

läsning och historieberattande betyder, både för barnets personliga utveckling och for 

framtida skolresultat, så tror jag att allt fler skulle ta sig tid for detta. Wells beskriver 

berättelsen som en startpunkt till samtal mellan barn och förälder, där barnets egna 

erfarenheter tas tillvara. Barnet får tilltro till sig själv, till sin egen förmåga att förstå och 

berätta om upplevelser. Det barn som får uppleva att det har denna förmåga under 

förskoleåldern, kan också förstå att kunskap inte bara finns i klassrummet, utan runt 

omkring i närmiljön och i världen, menar Wells (1986). 

Den satsning på frivilligt deltagande av barnfamiljerna när det gäller språkstimulans, 

som bedrivs i Markaryd, ger ett bra resultat då man lyckats undvika tvång och myndig- 

hetsstämpel. Föräldrarna i kommunen tycker att BokNallen är en tillgång och med 

utgångspunkt fi-ån min undersöknings föräldragrupp, med barn födda 199 1, är det cirka 

80 % som tar emot ett hembesök. Av dessa föräldrar, 92 stycken, har 53 besvarat min 

enkät. Det är således 39 personer som låtit bli att svara av olika anledningar. Jag avstår 

fiån alla spekulationer om dessa anledningar och om deras inställning till BokNallen. 

Blir föräldrarna mer medvetna om språkutveckling efter BokNallens besök? Detta är 

en av de fragor jag ville ha svar på i min undersökning. Ett mindre antal av de svarande, 

tre föräldrar i kategori I ( se kategoriindelning s. á6), tycks opåverkade av besöket. En 

del föräldrar, som de sex jag har placerat i kategori 2, tycker att de redan vet tillräckligt 

om sprakutveckling. Hos dessa familjer är det barnets nöje av besöket, som är viktigast. 

De tycker också att kommunens satsning på språkutveckling är bra. Detta trots att de 



inte själva känner sig ha behov av information, men de verkar medvetna om att det 

behövs. Denna inställning illustreras av att en av informanterna skriver: " ... egentligen 

hade det väl räckt med skriftlig information, men det betyder ju ändå oerhört mycket 

att få ett sådant besök. Att känna att ens barn och en själv är besväret värd. Det var 

mycket positivt." Denna kategori är alltså redan medveten och kunnig, men besöket 

gav ändå en positiv upplevelse. 

Kategori 3, som består av femton föräldrar, kanner också att de vet en hel del före 

besöket, men de har fördjupat sina kunskaper genom att traffa BokNallen. De har Patt 

chansen att ställa frågor, de har fått råd om bra böcker och både de själva och barnen 

tyckte att besöket var trevligt och roligt. Dessa föräldrar kände redan till sin betydelse 

for barnets inställning till böcker och läsning, men de tycks ha behov av att få det kon- 

firmerat och en vilja till ytterligare utveckling. 

Föräldrarna i kategori 4, elva stycken, menar att besöket har lett till fler biblioteks- 

besök W tidigare. De har fått mer intresse for läsning och böcker. Jag får en känsla av 

att detta intresse fanns latent inom föräldrarna och behövde en puff for att blomma upp. 

Däremot tycks de inte koppla ihop besöket med språkutveckling, där har de en 

oförändrad inställning. 

De arton föräldrar, som jag hänfört till kategori 5, tycker sig ha fått information vid 

BokNallens besök, som har påverkat deras inställning till språkutveckling. De uttrycker 

att de genom Bomallen fått tillgång till böcker, att de stimulerats att läsa högt för 

barnet och att de börjat fundera över språkutveckling. 

Gemensamt för flertalet av mina informanter är att de har en positiv inställning till 

hembesöket, att de kände det som ett gott erbjudande och inte minst att den person, 

som arbetar med hembesök bör vara speciell. Detta tror jag innebär att den som är 

BokNalle måste vara mycket lyhörd för hur olika personer reagerar och vad de vill ha 

ut av hennes besök. Eftersom man har olika bevekelsegrund till att ta emot besöket i 

sitt hem, från "Man gör som alla andra" till "Min @raåring &SKAR BokNallen", är 

det oerhört viktigt att kunna lyssna in sig på varje person och hitta den nivå, som är 

önskvärd. 

När det galler barnen är det lätt att Pa kontakt, om de känner att deras föräldrar gillar 

besökaren. Det lär inte finnas många barn som kan motstå sagan och den spännande 

korgen. Även mycket blyga barn lockas av kombinationen: snäll tant som läser saga 

och heter något så fantastiskt som BokNallen och en spännande korg, som innehåller 

allt som BokNallen berättar om. En bättre utgångspunkt för intresse hos barnet får man 

leta efter. Barnets intresse ger extra motivation till föräldern, som ser ett exempel på hur 

man kan berätta för att det ska vara intressant. Föräldrar till mycket aktiva barn häpnar, 

när barnet sitter och lyssnar på sagan. 



Barnen i Markaryd har en ovanligt god möjlighet att få höra sagor och bli bekanta 

med skriftspråk på ett tidigt stadium. Något som Gordon Wells har kommit fram till är 

avgörande for om barnen ska bli litterata och kunna tillgodogöra sig undervisningen i 

skolan (Wells 1985, 1986). Detta samband har också visat sig for Markaryds skolbam 

i de undersökningar och tester som mäter språkliga kunskaper och som utförts av 

Elisabeth Backman (1985), Judith Johansson (1986) och Ann-Katrin Svensson (1988), 

samt i den nationella utvärdering som gjordes 1989190 (Törnström 1990). 

Andra projekt med liknande uppläggning, som jag har behandlat i kapitel 3, visar en 

liknande utveckling, med bättre språkkunskaper i skolan. Bokbollen i Kumla har också 

blivit en fast verksamhet, som vänder sig till samtliga barn 0-6 år i kommunen. 

Exemplet Ole Dole Doff som avslutades efter 5 år, indikerar att det gäller att hålla igång 

verksamheten, om man inte vill förlora det man vunnit. Hässleboken i Brämhult, Borås 

har ärmu inte utvärderats. Ett ämne for en kommande magisteruppsats? 

Från mina analyser har jag dragit den slutsatsen att BokNallen ger en god kunskap 

om barns språkutveckling och hur man kan påverka denna genom att använda sig av 

samtal och läsning. De informanter, som har besvarat min enkät, uppskattar kommunens 

satsning och har haft både nytta och nöje av hembesöket, i stor utsträckning. Ett fåtal 

har uttryckt att de inte fick ut något av besöket. Det kan bero på olika saker. Vad det än 

beror på, så är det viktigt att man går fram på alternativa kanaler. Eftersom man har 

gjort detta i Markaryd, har dessa barn ändå stimulerats, till exempel på Öppna förskolan 

och med de olika gratisböckerna. De olika språkstimulerande arbetsformerna i skolan 

ger också möjlighet att ta igen en del. Det är en omöjlighet att nå alla på frivillig basis, 

men de flesta föräldrarna i kommunen tar emot besök av BokNallen. Samtliga föräldrar 

har fått skriftlig information om språkutveckling och läsning. 

Några kommuner har tagit modell från Markaryd, i större eller mindre grad. Dessa 

verksamheter har också haft effekt på barnens språkkunskaper och påverkat skolgången 

positivt (Ekegren 1993, Lindholm 1995). Det är dock förvånansvärt få, som har tagit till 

sig av de goda resultaten i Markaryd. Är man rädd for kostnaderna eller för besväret? 

Satsningen både av pengar och av engagemang tycks ha betalat sig bra i Markaryd, så 

det borde inte vara något hinder för andra att få samma effekt. Jag tycker att det borde 

vara självklart att ge alla Sveriges barn denna extra chans att bli delaktiga av sprakets 

glädje. Läs- och skrivförmågan är en förutsättning, for att hävda sig i dagens samhälle. 

Ett rikt och varierat språk ger också barnet möjlighet att förstå sig själv och andra. 

För att kunna påverka barns språkutveckling under den viktiga forskoleperioden är 

det en förutsättning att man tar hjälp av föräldrarna. Det är genom dem och hur de 



uppfattar sin roll i sammanhanget, som resultat kan uppnås. Att det är inställningen till 

böcker och läsning i hemmet, som har den största betydelsen för barnens intresse och 

förkunskaper om skriftspråk, har jag blivit övertygad om genom den litteratur jag läst 

igenom under arbetet med denna uppsats. Föräldrarna i Markaryd har dartill övertygat 

mig om att det går att uppnå förändrad inställning och djupare förståelse för barnets 

behov av språklig stimulans under förskoleåldern. BokNallen är ett mycket bra exempel 

på hur upplysning genom personkontakt ger resultat, som enbart skriftlig information 

inte kan ge. Mina informanter har med stor tydlighet graderat hembesöket som det 

viktigaste, medan broschyrer med information hamnat sist (se fig. 10 och 11, s. 50). 

Dessutom svarade 39 personer att just personlig kontakt var det de uppskattade mest. 

Besöket har också påverkat minst 15 av informanterna till fler biblioteksbesök. Flera av 

föräldrarna har skrivit om att de av olika anledningar inte kommer till biblioteket och då 

har möjligheten att låna böcker av BokNallen, vid hembesök eller på Öppna förskolan 

varit deras enda möjlighet att låna. Somliga hinner inte göra biblioteksbesök och andra 

tycker att biblioteksmiljön känns for krävande. De blir oroliga att barnen kanske ska 

stoja for mycket, riva ner böcker och dylikt. Då är det en lättnad att få låna hemma eller 

på Öppna förskolan, som är en mindre krävande miljö for småbarnsföräldrar. Dessutom 

är det obegränsad lånetid på BokNallens böcker, vilket också uppmuntrar föräldrarna 

att låna fler böcker. Många föräldrar känner också själva rädsla i ovana miljöer och 

underlägsenhet inför regler, som känns svåra att leva upp till. Dessa upplever hembe- 

söket, samtalet i lugn och ro med en person, som är mer som en god vän än representant 

for en myndighet, som ett tillfalle då de kan fråga om sådant som oroar dem. BokNallen 

har tystnadsplikt, så de kan känna sig förvissade om att allt som de diskuterar stannar 

dem emellan. . 

9.SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av Markaryds kommun, Markarydsmodellen 

och BokNallen. BokNallens arbetssätt, med hembesök och information om språk- 

utveckling och läsning, beskrivs noggrant. Några exempel på hur hembesöken går till, 

har också en plats här. 

Min tanke bakom uppsatsen, har varit att genom en enkätundersökning försöka fast- 

ställa om det arbetssätt, som BokNallen använder, har nått fram till mina informanter, 

föräldrar med förskolebarn, och påverkat dem i deras föräldraroll. 

Efter de inledande beskrivningarna av Markarydsmodellen, kommer ett avsnitt där 

jag tar upp liknande projekt i några svenska kommuner. Ole Dole Doff, Bokbollen och 

Hässleboken har samtliga inspirerats av BokNallen, men man har lagt upp dem på ett, 



for var och en av verksamheterna, lokalt anpassat satt. Dessa verksamheter har resulterat 

i att barnen har en större språklig medvetenhet (Hässleboken är ännu ej utvärderat). 

Problemställningen: Hur upplever föräldrarna, som fått besök av BokNallen, denna 

service och har de omvärderat sin föraldraroll, som en följd av detta?, har växt fram 
så småningom. Delfkågor, som jag också sökt svar på är: 

I .  Ser man kontakten ffån BoNallen som ettpositivt intresse för kommunens 

invånare eller som "att lägga sig i"? 
2. Kan föräldrarna tillgodogöra sig information om språkutveckling? 

3. Vad har BokNallen för status i föräldrarnas ögon; myndighetsperson; upplysare; 
bokutlånare eller helt enkelt "ett trevligt avbrott i vardagen"? 

Min metod har varit att bekanta mig med Markaryds kommun, med biblioteket och 

med BokNallen. Nästa steg var att skicka ut enkäter till föräldrarna till 1991 års barn. 

93 barn och föräldrar hade haft hembesök och jag fick svar fiån 53 av dem. Dessutom 

har jag last allt jag kunnat få tag på om Bomallen. Ämnen for övrig litteratur har varit: 

Tidigare undersökningar om språk- och lasfrämjandeprojektet i Markaryd; Tidig språk- 

inlärning; Hjarnforskning; Utvecklingspsykologi; Medfödd beredskap; utveckling av tal 

och språk och Språkets funktioner. 

Jag lämnar också en grundlig redogörelse för The Bristol Study, en rapport fiån en 

longitudinell undersökning om barns språkutveckling, som utförts i Bristol, England 

mellan 1972 och 1976. Från USA kommer så kallat Head Start, projekt for föräldrar 

och förskolebarn. Jag ger några exempel på hur de arbetar med detta. 

Från nyare forskning tar jag upp Robert Emde (USA), som kommit fram till fem 

olika medfödda, adaptiva strukturer, som är nödvändiga for all utveckling. Inom svensk 

forskning tar jag upp fonologisk medvetenhet. Det har forskats mycket kring detta vid 

Psykologiska institutionen vid Umeå Universitet under SO-talet, fiämst genom Ingvar 

Lundberg och Margit Tomkus. Även Eva Magnusson och Kerstin Nauclér har gjort 

undersökningar kring detta, samt utformat tester för bedömning av språklig med- 

vetenhet. 

I analysen gör jag forst en kvantitativ genomgång av enkäten, fraga for fråga och 

visar med diagram, hur svaren fördelar sig på olika alternativ. Därefter följer en 

kvalitativ analys, där jag tar fasta på det viktigaste i svaren och delar in informanterna 

i kategorier. På så satt far jag fem kategorier, med olika inställning till BokNallen. 

Kategori 1 ; Verkar opåverkade av besöket, består endast av tre personer, de övriga 

50 har i olika hög grad och på något olika sätt uppskattat besöket och ser positivt på 

BokNallen-verksamheten. 



I diskussionsavsnittet försöker jag sammanfatta det viktigaste ur litterkur och analys. 

Jag ställer BokNallen-verksamheten i relation till den teori som jag har beskrivit i 

litteraturavsnittet. Mina frågor från problemställningen har besvarats genom analys av 

enkätsvaren. Slutsatser som jag drar är följande: 

l. BokNallens besök ses som något positivt, några informanter uttrycker klart att de 

ar noyda med kommunens satsning och ingen har uttryckt eller antytt att de uppfattat det 

som "att lagga sig i". Mo~ligen kan man misstänka att kategori l: Verkar opåverkade av 

besöket, kan kanna något sådant. 

2. Föräldrarna har kunnat tillgodogöra sig viss information om språkutveckling och 

läsning, de har kunnat diskutera barnets utveckling och få svar påji-ågor om språk. Oro 

hav kunnat undvikas, genom korrekt information. 

3. BokNallen upplevs absolut inte som en myndighetsperson, men helt klart som 

upplysare och bokutlånare. Att besöket ar till glädje och blir ett trevligt avbrott i 

vardagen, ar något som de flesta framhåller. 

Så till huvudfrågan: Hur upplever föräldrarna, som fått besök av BokNallen, denna 

service och har de omvärderat sin föraldraroll, som en följd av detta? 

Servicen ses som något gott, något som det ar ratt att satsa på och som ger stort 

utbyte. Nar det galler föräldrarollen, har en hel del informanter uttryckt att den har 

förundrats genom besöket. Aven av de informanter, som verkar osäkra på detta, har 

många på olika sätt uttryckt att de påverkats till mer läsning och större uppmärksamhet 

på barnets språkutveckling. . 
Så av allt att döma är BokNallen en succé for Markaryds kommun. Detta tack vare 

några eldsjälar, med &e Lingegård i spetsen, som handlade i början av 80-talet, istället 

for att bara prata. 
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INTERVJUADE PERSONER 

I Markaryd: 
BokNallen alias Ewa Wendt-Nevhage 

Birgit Borg, mellanstadielärare 

Kurt Persson, skolchef 

I Borås: 

Shahla Sheikholeslami, bibliotekarie 

Margot Johansson, verksamhetschef kultur 



- 1 - Bilaga 1. 

ENKÄT TILL "BOKNALLE-FÖRÄLDRAR" 

Fråga 1.Hur fick Du veta att BokNallen fanns? 

Frliga 2.Varför ville Du ha besök av BokNallen? 

Fråga 3a. Vad vet Du om föräldrarnas roll i samband med barnets språkutveckling? 

Fråga 3b. Har Du fatt dessa kunskaper genom information fiån BokNallen? 

Ja, helt och h%llet 
n Till viss del 

Visste det förut 
Annat sätt. Vilket? 

Fråga 4. Tycker Du att BokNallens besök var viktigt eller hade det räckt med 
skriftlig information? Motivera gäma. 



Bilaga 1. 

Fråga 5. Gradera följande alternativ. Det viktigaste markeras med 1. 

Vad var det bästa med BokNallens besök? Gradera 1-5. 

Samtalet med Bomallen. 

Broschyrerna med information. - 

Möjligheten att låna böcker. - 

Sagoläsningen för barnet. 

Annat som Du tyckte var viktigt: 

Friga 6. Hur ofta besöker Du/Ni biblioteket? 

Fråga 7. Har BokNallens besök piverkat ~ i g  och/eller andra familjemedlemmar 
till fler biblioteksbesök än tidigare? 

¤Nej . 

n KanskeWet inte 
nJa 

Fråga 8. Anser Du att informationen från BolcNallen har varit till nytta för Ditt banis 
språkutveckling? P& vilket sätt, i så fall? 



- 3 -  Bilagal. 

Fraga 9. Utrymme för Dina egna funderingar. Skriv långt eller kort, & bidrag 
mottages tacksamt. 



Bilaga 2. 

Bästa Förälder 

Mitt namn är Eva Eckerman och jag studerar p& Högskolan i Borås. Jag går p3 

bibliotekarieutbildningen och i den ingh ett större uppsatsarbete. D3 jag är mycket 

intresserad av hur barn och föräldrar samspelar, har jag valt att studera det s.k. Bok- 
Nalle-projektet i Markaryds kommun. Jag kommer att studera så många som möjligt 

fiån en årskull barn, med den enkät som Ni nu har framför Er. För att f& möjlighet till 

det, har biblioteket i Markaryd lovat att förse mig med adresser. 

Alla enkätsvar kommer att behandlas med sekretess, det är endast jag själv, som 

kommer att kunna koppla svaren till namn och adress. Jag piltar mig givetvis tystnads- 

plikt i varje enskilt fall. Jag behöver kunna identifiera svaren eftersom jag tänkt att 

välja ut n3gra föräldrar för intervju vid ett senare tillfalle. 

Det är naturligtvis frivilligt att svara p& enkäten, men jag är mycket tacksam om 

Ni svarar, d& min undersökning är avgörande för uppsatsarbetet. Jag ber Er att s& snart 

som möjligt ta en stund och g& igenom dessa fragor. Svara s3 utförligt som möjligt, ta 

baksidan till hjälp om platsen inte räcker till. Men även ett kort svar är bättre an 
ingenting alls. Svara s3 fort som möjligt, helst före 25 februari. Undrar Ni över n3got 

s3 går det bra att ringa till niig. 

Tack p8 förhand 

Eva Eckerman 



Bilaga 3. 

HEJ! 
Detta är en påminnelse om att jag gärna vill &ter% den enkät om BokNalle-verksam- 

heten, som jag skickade ut till Dig, bland andra. Har Du svarat nigon av de sista 

dagarna ber jag om överseende. 

Jag förstår ju att Din tid är dyrbar, men kanske kan Du, som invånare i Markaryds 

kommun, ha nytta av min undersökning. Det är mycket viktigt för resultatet av under- 

sökningen, att sa många som möjligt svarar. Darför ber jag Dig att anslå tid till detta 

under kommande helg. Troligen räcker det med 15-20 min. 
I 

Tack för Din medverkan. 

Vänligen 

~ Eva Eckerman 

l 
Tomtegatan 9 

502 36 Boras 

I 033-107053 

Hej igen! . 

Ganska mhga  har svarat p3 min enkät, men jag saknar Ditt svar. Med risk att verka 

tjatig vädjar jag till Dig att svara under kommande vecka, sedan måste jag börja be- 

arbeta svaren. Har Du inte kvar enkäten kan Du ringa mig, s& skickar jag en ny. .. 

Med fler svar får jag bättre underlag för min bedömning av BokNalle-verksamheten, 

därför ser jag fram emot att få höra från Dig. 

Tacksamma hälsningar 

Eva Eckerman 

Tomtegatan 9 
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