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LÄS TILLSAMMANS – FORSKNING
• Evidens – varför är det så viktigt?
• Vilken evidens finns för dialogiskt läsande?

• Ser evidensen likadan ut för barn med och utan
språkstörning?

EVIDENS – VARFÖR ÄR DET
VIKTIGT?

Insatsen kan skada
eller är etiskt olämplig.
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Undersök närmare!
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iPaden
alltså
Samarbete och samspel nödvändigt
ingen bra
lärare
• Vygotskij (interaktionist): det är genom samarbete och

•
•

•

samspel som utvecklande inlärning sker
Det barnet klarar av med hjälp av en vuxen idag, kan
barnet klara själv imorgon (Vygotskijs proximala
utvecklingszon (1926)
I vuxnas kontakter med barn ska fokus inte bara riktas
mot de förmågor som barnet redan har utan också mot
förmågor som håller på att utvecklas, det som barnet
nästan kan göra själv
Om omgivningens stimulans är på för avancerad nivå
sker ingen inlärning, och heller inte om den är på så låg
nivå att barnet redan kan allt
– Om barnet använder presens ska man inte fortsätta träna
presens men inte heller hoppa till pluskvamperfekt eller
konditionalis, börja med preteritum

Viss språklig stimulans viktigare än annan
•

Innan inlärning kan ske måste barnets grundläggande
behov tillgodoses, evx. trygghet (Maslow, 1947)

•

Barnet lär sig snabbare ord och språkliga strukturer
som det hör i sociala situationer med sina närmaste
Föräldrarna använder (oftast helt omedvetet) lättare
ord, lägre tempo, upprepar orden många gånger m.m.
Föräldrar till barn med språkstörning anpassar sina
egna utsagor efter barnens svårigheter (Majorano &
Lavelli, 2014; 3-5-åringar)

•
•

https://www.ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_a_word

Att överdriva underlättar för barnet
•
•

Hur låter vi när vi pratar med barn? Vad händer om
man pratar på samma sätt med chefen?
Vi pratar
Baby talk, child-directed speech, motherese, parentese
även baby
– Överdrivna skiftningar i språkmelodin
talk med djur
– Längre pauser
– Överdriven artikulation

•

och vissa
växter

Lär sig barn fler ord om de sägs med baby talk?
(Foursha-Stevenson et al., 2017)
- 1-2-åringar tränades att lära nya ord, antingen baby talk
eller vanligt tal
- 3-6-åringar fick lyssna på meningar och skulle peka på rätt
bild
- I båda grupper bättre inlärning vid baby talk
- Störst effekt vid precis rätt tidpunkt i utvecklingen, när
strukturen väl är inlärd behövs inte baby talk

Återberätta bra sätt att kontrollera om barnet har förstått
Towson et al., 2016 (4-5-åringar)
• Bokläsning 15 min/dag, 3 dgr/v, 6 v
• Jämförde vanlig bokläsning (boken läses) med interaktiv
bokläsning (öppna frågor ställdes, svåra ord förklarades)
• Barnen som varit med om interaktiv bokläsning var bättre på både
orden som var målet för insatsen och på andra ord som förekom i
texten
Nyhout & O’Neill, 2013 (ca 2-åringar)
• Det viktiga inte vad boken handlar om utan hur den vuxne
samtalar med barnet om innehållet
–
–

25 mammor med barn
Två böcker valdes med precis samma innehåll:
•
•

–

Narrativ: Bilderbok med berättelse om sex djur (enda texten var djurens
namn)
Didaktisk: ABC-bok med namnet på samma djur

Narrativ: Längre bokläsning, fler, längre, mer komplexa yttranden från
mamman (exv. tempusanvändning), mer koppling till känsloläge m.m.
(mer engagerande)

OM OCH OM IGEN...
• Gemensam bokläsning stärker ordförrådet (Mol et al.,
2009)
• Upprepad läsning av samma text gör att kunskapen om
ordet befästs (Munro et al., 2012; 2 ½-åringar) – första
gången barnet hör ordet lärs bara vissa detaljer om
ordet in
• Bättre med samma berättelse igen än ny berättelse med
samma ord (Horst et al., 2011; 3-åringar), och bättre
med tre korta berättelser än en lång (McLeod &
McDade, 2011; 4-åringar) – fokus kan riktas mot
ordinlärning när berättelsen är bekant
• Stärker även inferensförmåga (Desmarais et al., 2013
(5-åringar); van Kleeck et al., 2006 (4-åringar)

• Hur mycket mer repetition behöver barn med
språkstörning?
– 2-3 ggr gånger fler exponeringar för nya ord behövs (Gray,
2003; 4-6-åringar)

• Rohlfing et al., 2017; 3-åringar
– Signifikant sämre ordförståelse omedelbart efter att hört
berättelsen men lika god förmåga efter 10 dagar
– Viktigt att göra barnet bekant med berättelsen (läsaberätta-läsa om-återberätta…)

• Storkel et al., 2017; 5-6-åringar
– Interaktiv bokläsning stärker ordförrådet även hos barn
med språkstörning men behöver höra orden som ska läras
in fler gånger
– Ända upp till 36 ggr förbättras förmågan

• Breit-Smith et al. 2017; 3-4-åringar; Wasik & Bond,
2001; 4-åringar)
– Gemensam bokläsning får den vuxne att använda
stödjande språkbruk i större utsträckning (mer
återkoppling, mer uppmärksamma på barnets behov,
öppna frågor)
– Barn med språkstörning blir signifikant bättre på att förstå
adverb och expertord som förbereder dem för högre krav
som kommer i skolan

• Tomasello & Todd, 1983; 1-åringar
– Ettåringars ordförrådsutveckling följdes under 5
månader
– Mammornas sätt att samspela med barnen studerades
(utan att mammorna visste det)
– Barnet lär sig mer om den vuxne benämner det som
barnet själv har pekat på än om den vuxne bestämmer
själv
– Gemensam uppmärksamhet (joint attention)
avgörande

•

•

•

•

•
•
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