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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad ett ”vidgat” eller ”sammansatt 

språkbegrepp” betyder och vad det innebär för lärandet. Med hjälp av klassrumsobservationer 

och kvalitativa intervjuer med lärare på en nyzeeländsk skola har jag velat ta reda på hur 

praktiken ser ut och vad lärarna har för uppfattning om begreppet. Skolan där studien har 

genomförts är en Primary School (år 1-6) och eleverna i studien går i de fyra första åren och 

är mellan fem och åtta år.  

   Observationerna har visat att lärarna främst använder sig av musik- och bildspråket i sin 

undervisning, och de bilder som eleverna själva gör har visat sig ha en central roll i 

skrivarbetet. Av intervjuerna har framkommit att lärarna på den här skolan anser att eleverna 

kan stödjas i lärandet om de får använda sig av olika språkformer i undervisningen. 

Intervjuerna visar även att lärarna försöker skapa en balans i undervisningen där de olika 

formerna av språk får utrymme.  

 

Nyckelord: Vidgat språk- och textbegrepp, meningsskapande, mångspråkande. 

  



 
 

 

Förord 

Tack till min handledare Anna Lindqvist som redan från början varit mycket positivt inställd 

till min önskan om att få resa iväg och bedriva min studie utomlands och befinna mig på 

andra sidan jorden under den största delen av tiden för uppsatsskrivandet. För att det skulle 

vara möjligt har det krävts en hel del förarbete vilket har inneburit att vi båda fick sätta oss in 

i ämnet redan under slutet av förra terminen. Handledarträffar och tankeutbyten har fått ske 

elektroniskt under tiden. Denna flexibilitet har gett mig stor frihet och glädje, och jag 

upplever att miljön har påverkat mig positivt i mitt skrivande.  
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Inledning 

Det ämnesområde jag avser att studera är begreppet ett vidgat, eller sammansatt 

språkbegrepp, något jag kommit i kontakt med under mina år på lärarutbildningen. Jag har 

märkt att jag ofta återkommit till begreppet, både i tanken och i praktiken under den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

   När vi tolkar och skapar förståelse för vår omvärld använder vi oss av många olika former 

av språk; talspråk, skriftspråk, bildspråk, kroppsspråk etc. Alla olika former av språk som 

kommuniceras medverkar på så sätt till vårt meningsskapande. I ett sammansatt språkbegrepp 

får alla språkformerna utrymme och ses som likvärdiga, dvs. utan någon inbördes hierarkisk 

ordning. Jag uppfattar det vidgade språkbegreppet som en väsentlig del av undervisningen 

eftersom det ger större utrymme och frihet för eleverna att kunna uttrycka sig på olika sätt.   

   Jag har valt att fortsättningsvis i den här texten kalla det för ett sammansatt språkbegrepp. 

De olika formerna av språk kan i den benämningen ses som pusselbitar som sätts samman och 

bildar ett brett spektrum av möjligheter att uttrycka sig på.  

   Betydelsen av språk i den här uppsatsen lånar jag från den italienska pedagogen och 

inspiratören Loris Malaguzzi. Han har bland annat beskrivit den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia
1
 i en dikt som ofta citerats: ”ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen…” (Wallin, 1996, s. 9). Att ta hand om ett 

sammansatt språkbegrepp i skolan innebär att låta alla de olika kommunikationsmöjligheter vi 

föds med, inte bara det verbala språket och det skrivna ordet, ges utrymme att växa och få 

samspela i undervisningen. Får vi möjlighet att utveckla fler språk blir vi mångspråkande. Ett 

mångspråkande barn har möjlighet att upptäcka och se fler sidor av verkligheten och sig själv. 

Om ett språk utvecklas gynnas även andra språk (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 

2004). De stöttar varandra och ökar förutsättningarna för kommunikation, det skapar 

möjligheter att uttrycka sig själv och förstå andra bättre (Lindö, 2002; Liberg, 2003). Karin 

Wallin (1996) menar att alla har sitt personliga sätt och sin strategi att lära sig och genom att 

låta alla språk utvecklas parallellt skapas en bra grund för barnet i dess färd med att forma 

sina viktigaste verktyg för meningsskapandet. Ett sammansatt språkbegrepp är således både 

ett medel för inlärning i olika sammanhang, och ett mål i sig. Hon menar vidare att de verbala 

och skrivna orden också behövs för att förstå. Det hjälper inte att bara rita och forma i olika 

material för att förstå och skapa mening, orden behöver vi för att reflektera över handlandet. 

                                                           
1
 Se t ex Barsotti, A (2007) som skrivit om denna pedagogik i D – som i Robin Hoods pilbåge. 
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Men vi skulle behöva bryta de konstgjorda murarna vi byggt upp mellan tanken och görandet, 

barn behöver hundra språk i samklang med varandra (Wallin, 1996, s. 99). Alla sidor av det 

som är hela personen får vara med i ett sammansatt språkbegrepp, där mångspråkande blir till 

meningsskapande. Enligt Wallin kan alla hundra språk stå i ständig interaktion med varandra 

som en symfoniorkester där varje instrument och varje stämma förstärker den andra och 

behövs för helheten.  

   Att valet av ämne för examensarbetet föll på mångspråkande och ett sammansatt 

språkbegrepp är naturligt eftersom det ligger mig nära då jag sedan tidig barndom sökt mig till 

och ägnat mycket tid åt estetisk och konstnärlig verksamhet på min fritid, men även i de olika 

skolorna jag har valt att gå på. Jag upplever att mina aktiva val, uppmuntran från min 

närmaste omgivning, och mina egna intressen har gett mig möjlighet att utveckla mina olika 

språk och uttryck. Jag upplever det berikande och jag önskar att alla barn i skolan ges den 

självklara möjligheten till utveckling av hela sin person utan att själv aktivt tvingas kämpa för 

den rätten. När jag senare vikarierade på en förskola som var inspirerad av Reggio Emilia-

pedagogiken kunde jag se hur man där försökte skapa den miljö som tillät fler språk att växa 

och jag blev motiverad till att söka lärarutbildningen. Eftersom dessa tankar om 

mångspråkande följt med mig sedan länge känns det självklart att studera detta lite mer i 

examensarbetet.  

   I min blivande roll som lärare är jag nyfiken på hur vi pedagoger kan utgå ifrån en 

sammansatt språkteori och därmed skapa en meningsfull undervisning. Kanske är det lätt att 

tänka att ett sammansatt språkbegrepp ligger nära bildämnets natur, eller de praktisk-estetiska 

ämnena som man tidigare kallade det, men barns utvecklande av sina olika 

kommunikationssätt kan inte begränsas till enbart bildlektionerna och bildlärarens ansvar. Av 

den nya kursplanen, Lgr 11, (se bilaga 1) kan man förstå att det är något som ska genomsyra 

hela undervisningen. Ett barn utvecklas hela tiden parallellt, i växelverkan mellan förståelse 

och intryck, uttryck, att göra, lyssna, prata, gestalta, läsa, skriva… Utvecklingen begränsas 

inte av ramarna för ämnena och lektionerna i skolan (Wallin, 1996).  

   Under sista terminen av lärarutbildningen har jag nu haft möjlighet till ett utbyte med en 

skola på Nya Zeeland där jag gjort praktik på en primary school (år 1-6) under fyra veckor. 

Denna skola passade särskilt bra för mig och syftet med mitt examensarbete eftersom den var 

inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken.  

   Nya Zeelands skola kanske främst förknippas med läs- och skrivundervisningen som har ett 
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internationellt gott rykte, tack vare kiwimetoden
2
 med de pedagogiska bild- och läseböckerna i 

stort format och Reading recovery
3
, ett intensivt stödprogram för elever med lässvårigheter, 

där de dagligen får träna tillsammans med en specialutbildad pedagog. De studier och resultat 

från nyzeeländska skolor som jag har tagit del av har gjort att jag blivit nyfiken på om det 

förutom Reading recovery och kiwimetoden kan finnas andra orsaker som ligger till grund för 

dessa skolors framgång. Eftersom jag nu fick chansen att besöka landet ville jag studera hur 

man där på en skola arbetar med det sammansatta språkbegreppet.    

 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån valda teorier reda ut begreppet ett 

sammansatt språkbegrepp, vad det har för betydelse för lärandet och vad det kan innebära i 

undervisningspraktiken.  

   Med det som bakgrund är syftet med studien på den nyzeeländska skolan att undersöka vad 

lärarna har för uppfattning om begreppet samt vad de anser att de estetiska inslagen i 

undervisningen fyller för funktion. Ett annat syfte är att ta reda på hur arbetet med det 

sammansatta språkbegreppet ser ut i praktiken, det vill säga om det ges utrymme i 

undervisningen och i så fall på vilket sätt.  

 

Frågeställningar 

Vad anser lärare på den utvalda skolan att bild/drama/dans/film etc. har för syfte i 

undervisningen? 

På vilket sätt anser lärarna att det sammansatta språkbegreppet kan stödja elevers lärande? 

 

Hur arbetar lärarna på den nyzeeländska skolan utifrån ett sammansatt språkbegrepp?  

 

                                                           
2
 Se till exempel Körling, Anne-Marie (2006). Kiwimetoden. Stockholm: Bonnier Utbildning. 

3
 Se till exempel Marie M. Clay som skrivit om metoden i ett antal böcker. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Litteraturgenomgången inleds med en definition av det sammansatta språkbegreppet. Därpå 

följer en presentation av vetenskapliga texter kring det sociokulturella perspektivet som utgör 

grunden för de andra två teorierna jag valt; Reggio Emilia och Tarja Häikiös avhandling, vilka 

behandlas därefter. Dessa teorier behandlar estetiska läroprocesser och hur barn kan närma sig 

kunskap på olika sätt, med olika språk, och på så sätt upptäcka nya perspektiv. Litteraturen är 

vald med tanke på studiens syfte, att skapa förståelse för vad det sammansatta språkbegreppet 

innebär. Jag avslutar teoridelen med relevanta delar ur de svenska och nyzeeländska 

läroplanerna. 

 

Definition av begreppet 

Benämningen ett vidgat textbegrepp infördes i kursplanerna 1994, och innefattar förutom 

skrivna och talade texter även bilder (kursplanen i svenska). Ett vidgat språkbegrepp tas upp i 

kunskapsöversikten Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på forskning och 

dokumenterad erfarenhet av Skolverket 2003 (dåvarande Myndigheten för skolutveckling). I 

språkbegreppet inordnas där både verbala och icke-verbala språk, som dansens och rörelsens 

språk, bildspråk, musikens språk etc. 

   I den nationella läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) lyfter man fram fyra 

olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Med det menas att 

kunskap kan se ut och förstås på olika sätt, och att dessa olika kunskapsformer ska 

komplettera varandra i undervisningen. Rigmor Lindö (2002) menar att bejakandet av denna 

mångfald innebär att respektera barns många olika språk och sätt att lära vilket leder oss till 

att använda ett sammansatt språkbegrepp i skolan. Anders Marner (2005, s.15) uttrycker det 

som olika medier som alla behövs i ett meningsskapande lärande;  

[Verbalt] språk kan t.ex. skapa begrepp och underlätta reflektion. Bild kan åskådliggöra 

situationer. Film kan åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i hantverk och dans 

och är utöver det en nödvändig förutsättning för och även en del av medvetandet. 

Tarja Häikiö (2007) menar att förståelse och förtrogenhet inte alltid nås omedelbart utan i 

stället skulle behöva tid och upprepning för att utvecklas. Hon ställer sig frågan om vi som 

pedagoger verkligen låter barnen arbeta så länge med ett material som de skulle behöva, för 
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att få tid att både misslyckas och utveckla nya hypoteser och strategier för att finna nya 

lösningar. Liberg (2003, s.8) skriver följande om meningsskapande: 

Vi kommunicerar med andra människor för att skapa mening i tillvaron, det vill säga för att 

göra oss förstådda och för att förstå andra och världen omkring oss. (---) Meningsskapande 

kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis genom samtal, litteratur, film, bild, musik, 

drama, dans och rörelse. 

 

När vi kommunicerar använder vi inte bara det talade ordet för vårt meningsskapande. I ett  

samtal finns exempelvis andra källor som fördjupar vår förståelse för varandra; vi använder 

oss av gester, kroppsspråk, mimik osv. Dessa olika informationskanaler, eller medieringar, 

bidrar till vårt meningsskapande. Vi kan visuellt läsa mellan raderna, som i den här meningen 

symboliserar orden vi talar, och förstå hur en annan person mår eller känner sig under 

samtalet. På samma sätt kan olika medieringar bidra till vår förståelse för en text som 

presenteras i olika former, olika språk, då olika kanaler skänker oss olika aspekter av 

budskapet. Texten kan ha formen av en bild, en film, en dramatisering, en skulptur etc. som 

uttrycker innehållet. Gunther Kress (2006), forskare inom semiotik, beskriver hur vi lär oss att 

hantera konventionell text, men att det förutsätts att det informella lärandet är tillräckligt för 

att kunna skapa och tolka bilder. I det bildsamhälle vi lever idag och som förändras i snabb 

takt riskerar vi att bli visuella analfabeter då vi slukar mängder av bilder och låter oss 

manipuleras. Skolan kan vara en arena där dessa språk får utvecklas.  

   Vi bör inte ta för givet att skriftspråket är det bästa för alla kommunikativa syften, Marner 

(2005) påpekar att man måste ställa frågan till språket om vad man kan göra, tänka och 

uppleva med det och låta syftet bestämma valet. En anledning till att ha en rik lärmiljö där 

många språk får utvecklas, menar Liberg (2003) är att olika individer kan föredra olika sätt att 

närma sig och ta till sig kunskap. Dessa olika språk bidrar också till att vi kan utveckla olika 

former av tänkande och kunskap beroende på hur vi får uttrycka oss. Den rika lärmiljön är 

viktig för att skapa möjlighet att kunna diskutera och uppfatta saker ur olika perspektiv och 

med olika utgångspunkter i vårt samhälle, om detta uttrycker Liberg (2003, s.7) följande: 

 

 Det pappersburna skriftspråket är ett av de uttrycksmedel, som står till vårt förfogande idag, 

men långtifrån det enda. Många andra tekniska medier ingår i det samtida språkliga 

landskapet. Det är därför viktigt att skolan skapar möjligheter för barn och unga att bearbeta, 

reflektera och utveckla sina kommunikativa kompetenser inom ett brett spektrum av läs- och 

skrivpraktiker och i olika medier och genrer. 
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Sändar- och mottagarstyrt meningsskapande 

Utifrån kunskapsöversikten Att läsa och skriva (Skolverket, 2003) framgår som jag tidigare 

nämnde att man i ett sammansatt språkbegrepp innefattar även icke-verbala och visuella 

språk, som dansens, musikens och bildens språk. Genomgående i den här uppsatsen kommer 

ordet språk åsyftas denna definition, om inte annat anges. Man talar även om det vidgade 

textbegreppet, som innebär att begreppet text även får innefatta budskap som överförs på 

annat sätt än genom det skrivna ordet. En bild kan förstås som en text då bilden på samma sätt 

som en skriven text måste avkodas och tolkas för att förstås (Jonsson, 2006). Båda begreppen 

hänger ihop och kan fungera i samspel med varandra. Så här har jag tolkat begreppen:  

   Arbetet med ett sammansatt text- och språkbegrepp kan ses som ett sändar- och 

mottagarstyrt meningsskapande. Det sändarstyrda meningsskapandet innebär att sändaren 

(exempelvis läraren) medvetet tänker på hur en text presenteras och i vilka former den ges, 

samt ser till att variera det. Sändaren skulle kunna ses som en sol som sänder ut många olika 

strålar som tas emot av mottagarna på varierade sätt. Sändarens uppdrag ser jag även som ett 

skapande av goda förutsättningar för att dialogen med mottagarna (eleverna) fungerar bra. 

Sändaren bidrar till meningsskapandet då den bereder utrymme för mottagarnas varierade 

språk och ser till att de stimuleras. Det mottagarstyrda meningsskapandet sker då mottagarna 

av texten får uttrycka sin tolkning av den med hjälp av olika språk. Detta kan uttryckas som 

att mottagarna strålar tillbaka sina olika förståelser, som då blir till nya sändare, nya solar. Om 

detta sker på en öppen arena som tillåter och synliggör mottagarnas olika tolkningar, kan det 

bidra till ett dynamiskt kunskapsutbyte
4
. Fler aktörer får vara med i lärandet

5
, vilket skapar en 

mångfald av olika uttryck; någon lyfter upp en ny synvinkel, en fråga, ett problem, en aspekt 

som annars skulle förbli dold, glömd. En text kan således bearbetas i olika riktningar med 

olika språk; texten presenteras, tolkas olika av eleverna, presenteras för varandra, vilket gör 

att eleverna både absorberar och producerar kunskap med hjälp av en mängd olika språk. 

Kunskapen får på så sätt fler kanaler att medieras genom. Enligt Liberg (2003) står olika 

uttrycksformer i interaktion med och bygger på varandra, och därför tänker jag mig detta 

sammanhang som meningsfullt för alla deltagare. För elever som har svårt att uttrycka sig 

verbalt och skriftligt är detta särskilt viktigt, då ett vidgat språkbegrepp kan hjälpa dem att 

uttrycka sig eftersom de i sitt språkande ser vad de själva skapar, och andra ser vad de vill 

berätta (Holmsen, 2002). På så sätt kan de bokstavligen forma sitt språk med sina händer eller 

                                                           
4
 Dysthe (2003) kallar detta för att lärandet är distribuerat, elever tar del av och lär sig av varandras kunskaper.  

5
 Den sociokulturella teorin beskrivs mer ingående under teoridelen. 
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med sin kropp. Detta kan även på samma sätt stärka barn med svenska som andraspråk. 

 

Den sociokulturella teorin  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin, inom vilken tanken är att lärande 

har med relationer att göra. Den sociokulturella teorin har sitt ursprung i den kognitiva teorin 

där lärandet ses som en aktiv konstruktionsprocess, där den lärande själv är aktiv i sitt 

kunskapande (Häikiö, 2007). I den sociokulturella teorin flyttas fokus från individen till den 

sociala kontext den befinner sig i. Barn lär sig något i samspel med andra, då de är delaktiga 

och aktiva. Vi lär oss på så sätt genom handling, i sällskap och genom samspelet med andra 

människor. Olga Dysthe är en av många forskare som utgår från det sociokulturella 

perspektivet. Hon menar att kommunikation och språk är centralt i läroprocesserna och ser 

hela läroprocessen som en dialog, ett samtal mellan människor där något skapas, en tanke som 

härleds till Bakhtin (Dysthe, 2003). Dysthe har utvidgat dialogbegreppet till att förutom 

samtalet även innefatta icke-verbal kommunikation (Dysthe, 1996). Det är i denna dialog som 

barnet kan göra sig hörd och förstådd, men också förstå och lyssna på andras röster. Att finna 

en balans mellan det individuella och det sociala är något man strävar mot i den 

sociokulturella undervisningen, det Dysthe kallar för flerstämmighet i klassrummet. Hon 

menar vidare att lärandet främjas av att deltagarna har olika kunskaper och färdigheter och att 

dessa i samspel med perception, emotioner och upplevelser skapar en meningsfull läroprocess 

(Dysthe, 2003). Något ytterligare som Dysthe lyfter fram är vikten av att skapa en god 

läromiljö och situationer som stimulerar och motiverar till aktivt deltagande. Inom ett 

sociokulturellt perspektiv ses pedagogen främst som en handledare, en person som ska 

vägleda eleverna på sin kunskapande väg. Skolan ska ge utrymme för interaktionsformer där 

eleven känner sig accepterad, som någon som kan något, och som kan betyda något. För detta 

är kommunikationen och språken grundläggande förutsättningar. 

   Att språk kan ha en vidare mening kan förstås utifrån hur Vygotskij i sin bok Fantasi och 

kreativitet i barndomen (1995, publicerad 1930), beskriver hur barn som ritar tänker på 

föremålet de tolkar, precis på samma sätt som om det berättade om det (Vygotskij, 1995). På 

det sättet kommuniceras en berättelse, eller text, genom bilden som därmed kan sägas utgöra 

ett språk med vilket barnet kommunicerar.  

   Vygotskij framhåller att grunden för all utveckling och förändring i samhället är människans 

förmåga att vara kreativa, vår förmåga att skapa någonting nytt. Människans hjärna 

reproducerar inte bara tidigare erfarenheter om och om igen som en maskin, den arbetar hela 
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tiden aktivt och kreativt med att bearbeta dessa erfarenheter, och ständigt pröva ut 

kombinationer av dessa till nya idéer och nya beteenden (Vygotskij, 1995). Bakom detta 

skapande ligger människans fantasi, utan vilken ingen utveckling överhuvudtaget skulle 

kunna ske. Fantasin är beroende av rikedomen och mångfalden i de tidigare erfarenheterna, 

eftersom dessa erfarenheter är grunden som utvecklingen bygger på. ”Ju rikare en människas 

erfarenhet är, desto mer material förfogar hennes fantasi över.” (Vygotskij, 1995). Och ju 

rikare upplevelser och erfarenheter desto mer finns det att samtala och kommunicera om.  

   Vygotskij ansåg att olika konstarter inte är strikt åtskilda, utan att de absorberar element 

från varandra (Häikiö, 2007). Att barnen får använda och utveckla en mångfald av språk kan 

berika deras erfarenheter genom att nya perspektiv kan upptäckas. Den skapande fantasin kan 

då stimuleras ytterligare ju fler språk som används, och därmed rikare erfarenheter som 

upplevs. Det kreativa skapandet bygger också på att det i sammanhanget uppstår en bristande 

anpassning; en lucka vi på något sätt måste fylla för att skapa mening (Vygotskij, 1995). Om 

vi hela tiden skulle utföra en och samma handling och aldrig ställas inför något nytt eller 

obekant, och på så sätt vara fullkomligt anpassade, skulle vi bli passiva och inte heller vilja 

någonting. Detta skulle kunna förstås som att om erfarenheterna bli alltför ”snävspråkiga”, 

riskerar barnen att bli passiva. För att vara kreativ behövs ett uppdrag av något slag, ett 

problem som måste lösas. Kreativiteten kan i det lilla fungera som ett spackel i en spricka, 

eller i det större, som en bro från tryggheten till okända marker. Att låta eleverna vara aktiva i 

de olika språken, och därmed skapa en större variation av erfarenheter, tänker jag mig att vi 

skulle kunna se fantasins meningsskapande broar konstrueras till allt vidare områden. 

   Vygotskij påpekar att den traditionella undervisningen inte tillräckligt gett utrymme för 

barns fantasi och kreativa skapande, utan främst låtit denna utvecklas inom konstens område 

(Vygotskij, 1995). Han menar att barns skapande har en enorm betydelse för många andra 

områden; vetenskapen ger i lika hög grad en möjlighet att använda den skapande fantasin och 

hjälper tekniken framåt. Fantasin och barns skapande är därför mycket viktiga frågor för 

bland annat pedagogiken, och genom att skapa förutsättningar för eleverna att tillägna sig en 

mångfald av erfarenheter kan skolan gynna barnens fantasi.  

 

Loris Malaguzzi och pedagogiken i Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi (1921- 1994) är eldsjälen bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi, något 

som han efter andra världskriget arbetade fram då ett behov och en önskan om ett mer 

demokratiskt samhälle växte fram (Dahlberg & Åsén, 2005). I området Emilia Reggiana i 
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norra Italien sågs barnen som självklara och deltagande medborgare, till skillnad från många 

andra områden och länder, däribland Sverige. Där har barn haft ett tydligare underläge mot 

vuxna och fått en mer passiv roll i samhället. Skulle man försöka skapa en förändring i 

samhället så var det bästa man kunde göra att satsa på barnen i första hand. Mot denna 

bakgrund och utifrån den sociokulturella teorin om lärandet som ett socialt samspel, arbetade 

Malaguzzi fram sin pedagogik som ska gynna en utveckling av starka medborgare som kan 

tänka och handla själva (Lindö, 2002). I pedagogikens demokratiska grundstruktur strävar 

pedagogerna att aktivt skapa förutsättningar i en stimulerande miljö där barnen ska uppleva att 

alla har rätt att öppna sig och säga sin åsikt. 

   Något som utmärker förskolorna i Reggio Emilia (fortsättningsvis kommer jag att använda 

förkortningen RE) är att de hela tiden strävar efter att följa med i samhällets riktning. Skolan 

ska inte vara en verksamhet med slutna väggar, bortvänt från det som sker utanför. Tvärtom 

ska det vara en självklar del i det, lyssna till och se samhället, och utvecklas i takt med det 

(Häikiö, 2007). Detta gör att pedagogiken är föränderlig, och som pedagog är man i ständig 

rörelse, med en frågvis nyfikenhet som gör att man aldrig slutar att utvecklas.  

   RE-pedagogiken kallas för seendets pedagogik, men förutom att se handlar det lika mycket 

om att lyssna och förmågan att med alla sina sinnen kunna närma sig tingen, tillägna sig dem, 

reflektera över, kunna ta ställning och inse (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Barnen 

uppmuntras till att använda många olika uttrycksformer, där deras känslor och tankar 

synliggörs för dem själva och andra. ”Att ge plats för andra språk- och uttrycksformer än det 

talade ordet, genom aktivitet med andra sinnesorgan, ses som ett led i återerövringen av en 

mångsidig intelligens.”
6
 (Häikiö, 2007, s.91). 

   Som man kan förstå utifrån Malaguzzis dikt Tvärtom – det är hundra som finns! (Wallin, 

1996, s.9) såg han på barnet som ett rikt barn med oändliga möjligheter, om det får vara i rätt 

miljö där språken och hela människan får plats att utvecklas. Med dikten riktade han kritik 

mot den traditionella skolan som han ansåg separera huvudet från kroppen genom att den 

arbetade som om ord vore den enda kanalen för kunskap (Lindö, 2002). I RE ställs inte 

”kunskapa” och skapande mot varandra utan skapandet ses som en nödvändig del i 

inlärningsprocessen.   

   Malaguzzi ville se en skola där lärande uppstår genom att integrera de olika sinnena i teori 

och praktik (Dahlberg & Åsén, 2005). Inom Malaguzzis pedagogik finns även likheter med 

Waldorfpedagogiken, och dess grundare Rudolf Steiner som menade att människan inte 

                                                           
6
 Bygger på Howard Gardners teori om multipla intelligenser. 
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utvecklar huvudet avskiljt från kropp och själ och ansåg därför att tanke, känsla och vilja 

måste ingå och växelverka i undervisningen (Forsell, 2005).  

   Utmärkande för RE-pedagogiken är synen på barnet; det kompetenta och aktiva barnet på 

upptäcktsfärd, som har en naturligt stark önskan att utforska världen. Tanken är därför att man 

alltid låter barnens egna uppfattningar och nyfikenhet vara utgångspunkt för verksamheten. 

Genom att inte presentera färdiga lösningar och svar för barnen, utan i stället låta dem 

utforska och komma med egna förslag, menar man inom RE att barnen får behålla sin 

värdefulla fantasi och våga tänka i nya banor (Lindö, 2002). 

   I den pedagogiska verksamheten arbetar man temainriktat och låter barnen uppleva, 

upptäcka och utforska sin omvärld med alla sina språk. I barns språkande ingår bild, lek, 

drama, sång och musik som naturliga språkliga kunskapsformer, vilka alla ska få stöd och 

uppmuntran. Enligt Lindö menade Malaguzzi att ju mer varje enskilt språk får rätt att 

utvecklas, desto mer kommer det att berika de övriga.  

   Lärande och kunskap ses som aktiva och utforskande processer, där barnets språk och 

kommunikation betonas som den viktiga nyckeln. Malaguzzi menade att det i skolan var 

nödvändigt att ge större utrymme för alla de levande språken som barn har inom sig. I och 

med det, menade han, får barnen starkare tilltro till sin egen förmåga (Dahlberg & Åsén, 

2005). Inom RE är ateljén central, ett rum för barns skapande fantasi. Ateljén speglar den 

pedagogiska verksamhetens målsättning om det kompetenta, kreativa och konstruerande 

barnet (Häikiö, 2007). Där finns även den specialutbildade ”atelieristan”, vars roll är ”att 

värna om kreativiteten i verksamheten och om de icke-verbala språkens position som 

jämställda med skrift- och talspråk” (Häikiö, 2007, s. 90).  

   I RE ser man miljön som en tredje pedagog, vid sidan om barnet själv, och läraren. Miljön 

ska anpassas efter barnen genom att den ska stimulera och inspirera barnens tankar och 

fantasier att söka sig till kunskap (Wallin, 1996). På en RE-inspirerad förskola kan man se hur 

alla möbler och allt material är i barnens höjd, tillgängligt att leka med när helst barnet själv 

vill. Det pedagogiska arbetet utgår mycket från barnets egna val, och man vill uppmuntra 

deras eget intresse och vilja. 

   Något som man aktivt arbetar med inom RE är pedagogisk dokumentation (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Med den synliggörs barnens utveckling och lärandeprocess, för såväl barnen 

själva, pedagogerna och föräldrarna. Dokumentationen kan vara barnens arbeten eller 

fotografier på barnen i sitt utforskande. Dessa bilder sätts upp på väggarna, synliga för barnen. 

Tanken är att man vill ge barnen tillfälle att redan från början reflektera över det de själva 

gjort och lärt sig (Wallin, 1996). 



11 
 

Tarja Häikiö och Barns estetiska läroprocesser 

Tarja Häikiö är universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet och disputerade 

2007 med avhandlingen Barns estetiska läroprocesser Atelierista i förskola och skola. Med 

avhandlingen belyser hon det bildpedagogiska arbetet i en Reggio Emilia-pedagogisk kontext. 

Hon har själv varit verksam som atelierista i flera år. 

  Häikiö har ett sociokulturellt perspektiv och utgår från Loris Malaguzzis teorier om barns 

lärande och utveckling, hon tror liksom Malaguzzi att barns lärande är beroende av att det 

fysiska och mentala får samspela och där barnens föreställningsförmåga får vara utgångspunkt 

(Häikiö, 2007). Häikiö hänvisar till skolans uppdrag enligt Lpo 94 och FN:s barnkonvention 

som syftar till att tillvarata barns rätt att vara deltagande i kulturlivet som fullvärdiga 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. Hon menar att barnen i de estetiska läroprocesserna 

får lära sig att värdera, tolka, analysera och gestalta sina uttryck och att det i sin tur kan leda 

till att barnen kan skapa en god självbild och en tolerans gentemot andra. Hon framhåller 

också skolans uppdrag om att värna om barns rätt till skapande aktiviteter och till en estetisk 

och funktionell miljö (Häikiö, 2007). Utöver det är estetiska uttrycksformer eller ett 

sammansatt språkbegrepp framförallt nödvändigt i den tid vi lever i, i ett utpräglat 

kommunikations- och konsumtionssamhälle, där det krävs en utvecklad förståelse för 

bildernas språk för att kunna vara deltagande. Häikiö refererar till Malaguzzi som menar att 

barn matas med så mycket intryck, så mycket färdigt material som ska tillgodose deras 

önskemål, att deras kreativitet och eget bildskapande hamnar i riskzonen. Detta framhåller 

också Vea Vecchi, atelierista och författare i RE, och hon anser även att då vi erbjuder barnen 

stereotypa bilder censurerar vi delar av verkligheten och vår tilltro till barnets intelligens 

(Häikiö, 2007).  

   Med sin avhandling kommer Häikiö fram till att de skapande estetiska processerna är 

mycket betydelsefulla för barns språkutveckling genom att de kan skapa en fördjupad 

förståelse som både är kognitiv och emotionell och som därför skapar meningsfullhet i barnets 

lärande. Detta blir möjligt då pedagogerna skapar en god lärandemiljö och motiverande 

lärandesituationer med utgångspunkt i barnets frågor och intressen. I upplevelserna samverkar 

de olika sinnena och de estetiska uttrycksformerna kan hjälpa barnen att sortera, strukturera 

och kategorisera sina intryck. 

   Häikiö menar att barn som får utforska sin omvärld genom skapande, kan förstå den på en 

mer medveten och fördjupad nivå, skapandet hjälper barnen att bli medvetna om vad de 

känner och vad de vet. Utforskningen av verkligheten med syn och andra sinnen är central i 
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lärandet enligt RE, och ju fler upplevelser av olika slag som barnen får, desto mer kan de 

uttrycka och därifrån sedan lära sig att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt. När barn får 

teckna, måla eller arbeta med lera beskriver Vecchi det som symboliska språkformer som 

”hjälper barnen att uppfinna och upptäcka autonoma sätt för ett friare uttryck för att stärka den 

kognitiva och symboliska förmågan” (Häikiö, 2007, s.96). 

   Vidare menar Häikiö att skolans demokratiuppdrag bör belysas utifrån ett dialogperspektiv 

där flera språk ges utrymme.  

Att arbeta med eget skapande och kultur i skolan är ett sätt för att uppnå målen kring en mer 

demokratisk skola. Förskolan och skolan kan därmed utgöra en arena för demokratisk 

participation och kulturell demokrati i en inkluderande och kunskapande skola i relation till en 

föränderlig omvärld. (Häikiö, 2007, s. 277- 278) 

 

Läroplanen 

Den svenska lärarutbildningen förbereder för ett arbete med ett sammansatt språkbegrepp 

genom skolans läroplan och kurslitteratur. Vid Umeå Universitet ges även en separat kurs 

inom ämnet för alla blivande lärare. Begreppet finns tydligt förankrat i den nya svenska 

läroplanen, och uttrycksformerna (språken) nämns både som mål i sig själva och som verktyg. 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att själva skapa och använda olika uttrycksmedel och 

estetiska uttrycksformer. Skolan ska arbeta för att:  

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig. (Skolverket, Lgr 11, s.7) 

 

Ett av målen är att skolan ska ansvara för att eleverna kan använda och ta del av många olika 

uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om 

samhällets kulturutbud (Skolverket, Lgr 11).  

   Eftersom studien har bedrivits på en skola på Nya Zeeland studerade jag även den 

nyzeeländska läroplanen (NZ curriculum), där fem nyckelkompetenser betonas som både mål 

i sig själva, och medel för att nå andra mål: 1. Thinking 2.  Using language, symbols, and texts 
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3. Managing self 4. Relating to others 5. Participating and contributing. Den andra 

nyckelkompetensen, using language, symbols, and texts, är det som närmast skulle kunna 

sägas beskriva det sammansatta språkbegreppet: 

 

Using language, symbols, and texts is about working with and making meaning of the codes in 

which knowledge is expressed. Languages and symbols are systems for representing and 

communicating information, experiences, and ideas. People use languages and symbols to 

produce texts of all kinds: written, oral/aural, and visual; informative and imaginative; 

informal and formal; mathematical, scientific, and technological.  

(The New Zealand Curriculum, 2007, s. 12) 

 

I det här utdraget kan kunskap enligt den nyzeeländska läroplanen förstås som koder, eller 

medieringar, som vi måste tolka för att skapa mening, precis som Jonsson (2006) beskriver. 

Bilder och språk fungerar som text och förstärker kommunikationen mellan människor. 

 

Students who are competent users of language, symbols, and texts can interpret and use words, 

number, images, movement, metaphor, and technologies in a range of contexts. They recognize 

how choices of language, symbol, or text affect people’s understanding and the ways in which 

they respond to communications. They confidently use ICT (including, where appropriate, 

assistive technologies) to access and provide information and to communicate with others.  

(The New Zealand Curriculum, 2007, s. 12) 

  

Genom att bli medveten om de olika språken blir eleverna uppmärksamma på hur de påverkar 

kommunikation och förståelse. I många sammanhang har eleverna stor nytta av den 

medvetenheten; med större tillit till sin förmåga i kommunikationssammanhang skulle risken 

för att manipuleras av bildflödet kunna minimeras.  

   Genom hela läroplanen används ordet Literacy som brukar översättas till läs- och 

skrivkunnighet på svenska. Det är inte en helt tillfredsställande översättning då det inte enbart 

handlar om läsning och skrivning. Literacy används inom många områden, exempelvis 

Literacy in dance, visual literacy, technological literacy. Därmed skulle man kanske hellre 

beskriva det som förmåga, men det betyder mer än så. Flygfärdighet kanske, eller rent av 

språk i en utvidgad mening.  

 

Literacy is the ability to make and share meaning by constructing and interpreting texts. Texts 

may be oral or written, contain graphic elements, such as images, maps or tables, be paper-
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based or electronic. Many texts in modern society combine two or more of these elements. 

   Literacy also includes an understanding of the relationship between text and context and 

involves the integration of speaking, listening, and critical thinking with reading and writing. 

          (Winch, Ross Johnston, March, Ljungdahl & Holliday, 2006, s.32). 

 

I de nyzeeländska kursplanerna för ämnena engelska och bild finner man vad man kallar för 

visual language. I kursplanen för ämnet engelska och mål att uppfylla innan år tre, står bland 

annat att eleverna ska använda sig av verbalt, skrivet och visuellt språk för att skapa mening: 

”the student uses some oral, written, and visual language features to create meaning and 

effect; and begins to recognise that oral, written, and visual language features can be used 

for effect”. Detta meningsskapande delas upp i två former som kan motsvara min idé om det 

sändar- och mottagarstyrda meningsskapandet: meningsskapande av idéer och information de 

får utifrån, från andra (Listening, reading, and viewing) och att skapa mening för sig själv och 

andra (Speaking, writing, and presenting).  

 

 

Sammanfattning 

De teorier som har presenterats här ovan är valda för att de tillsammans skapar en bra grund 

för förståelsen av det sammansatta språkbegreppet, och varför vi bör ägna oss åt det i skolan. 

Det aktiva och kommunicerande barnet är centralt hos samtliga författare, och synen är att 

kunskap och förståelse är något som skapas i samspel med andra. Genom att ha tillgång till 

många olika språk skapas med dessa teoretiska utgångspunkter goda förutsättningar för 

kommunikation, och det är ett viktigt uppdrag utifrån ett demokratiskt perspektiv. Nya 

perspektiv kan upptäckas och förstås genom olika sätt att närma sig kunskapen, och genom 

skapandet kan eleverna forma sin förståelse, sitt språk på ett friare sätt. Pedagogen har en 

handledande roll och ska se till att miljön runt eleverna är gynnsam för inlärningen. 
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Metod  

Urval 

För min studie valde jag att intervjua olika lärare om deras uppfattning om ett sammansatt 

språkbegrepp, samt observera olika klassrum under min fyra veckor långa praktikperiod för 

att kunna ta reda på hur arbetet med det sammansatta språkbegreppet såg ut i praktiken. 

   Eftersom jag hade fått en praktikplats på en skola på Nya Zeeland som Umeå Universitet 

hade avtal med var det praktiskt att genomföra studien på just den skolan. Lärarna på skolan 

kände till mig och jag hade informerat dem om min studie och syftet med den vid ett 

lärarmöte första veckan av min praktik. När jag frågade olika lärare om de kunde tänka sig att 

bli observerade var de flesta mycket positiva ställda till det, och de välkomnade mig in i sina 

klassrum. Observationerna genomfördes i två ”new entrance”-klasser
7
, två år 1-klasser och en 

år 3-klass. Då studiens syfte inte var att jämföra vad enskilda lärare anser i teorin och vad de 

sedan gör i praktiken, valde jag att observera inte bara i mina informanters klassrum, utan så 

många olika klasser som jag kunde och fick möjlighet till. Detta för att skapa en spridning och 

för att bättre kunna generalisera (Johansson & Svedner, 2006). 

   Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med fyra lärare, eftersom jag ansåg att det antalet 

kunde ge tillförlitligt material för studien, samt rimligt att kunna genomföra på den tid jag 

hade till förfogande. De fyra lärare jag valde att intervjua arbetade i de lägre åldrarna (ålder 5-

8 år). Detta urval gjordes på grund av att jag själv avser att arbeta i de årskurserna, och 

förutom resultat för min studie kunde jag genom observationerna få nyttig erfarenhet inför 

mitt kommande yrke. Jag ville samtidigt ge studien en bredd, därför valde jag att inte 

begränsa studien till att undersöka bara en viss årskurs på skolan.  

   Jag valde två kvinnliga och två manliga lärare, för en jämn könsfördelning.  

 

Presentation av informanterna: 

Samtliga intervjuade lärare har genomgått lärarutbildningen med inriktning mot de tidigare 

åren. Ingen av de intervjuade lärarna har någon särskild ämnesinriktning i utbildningen. 

Lärare A:  Har arbetat som lärare i 3,5 år, varav de senaste två åren på den här skolan. 

Undervisar i år 1 (eleverna är fem år). 

                                                           
7
 Förberedelseklass där de allra yngsta eleverna (som just fyllt fem år) går en termin. Där gör man nivåtester på 

eleverna för att sedan placeras ut i förstaklasserna. 
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Lärare B:  Har arbetat som lärare från och till i drygt 30 år. På den här skolan vikarie för 

kortare/längre perioder, som varvas med andra uppdrag inom 

utbildningsområdet. Undervisar i år 1. 

Lärare C:  Har arbetat på den här skolan i snart två år. Innan dess tre år på en annan skola i 

en annan stad. Undervisar i år 3 (eleverna är sju år). 

Lärare D:  Arbetar sitt första år som lärare, tog sin lärarexamen förra året. Undervisar i år 4 

(eleverna är åtta år). 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att ta reda på vilka personliga tankar och uppfattningar lärarna har om det sammansatta 

språkbegreppet valde jag den kvalitativa intervjun som insamlingsmetod då det enligt 

Johansson och Svedner (2006) och Trost (2010) var den mest passande metoden för syftet. En 

kvantitativ intervjumetod skulle i min studie inte ge lika tillfredsställande svar då 

informanterna inte skulle ges lika stort utrymme att vara personliga i sina svar, samt att jag 

som intervjuare inte skulle få möjlighet att ställa följdfrågor. Vid en kvalitativ metod kan man 

enligt Johansson och Svedner (2006) använda sig av öppna frågor och styra intervjun så att 

fler nyanser kommer fram i samtalet. Informanterna får då större frihet att med egna ord 

berätta och förklara hur han eller hon tänker. För mig som intervjuare skulle det ge möjlighet 

att ställa de följdfrågor som krävdes för att komma närmare studiens syfte. Den kvalitativa 

metoden gav mig även möjlighet att inför informanten återspegla och sammanfatta dennes 

svar för att vara säker på att jag hade förstått och uppfattat korrekt (Johansson & Svedner, 

2006). I den kvalitativa intervjun ges informanten möjlighet att vara friare i sina svar, och 

tvingas inte kompromissa med sina tankar för att endast ge svar åt en statiskt ställd fråga. 

Enligt min mening kunde intervjun bli mer till ett personligt samtal, och mer levande än om 

informanterna fick skriva ner sina svar i en enkät. Min uppfattning var att svaren i en mer 

formell kvantitativ intervju skulle bli förkortade och inte ge samma djup. I den kvalitativa 

intervjun använder man ju sig även av flera språk; kroppsspråk, miner, röstläge och 

omgivningen fick här också bli en del i samtalet. Med tanke på ämnet för studien kändes det 

som en självklarhet att välja denna metod. Jag valde att spela in intervjuerna, för att ha som 

stöd vid bearbetningen och analysen. 

   Enligt Johansson och Svedner (2006) bör en studie bäras upp av minst två 

datainsamlingsmetoder, för att ge tillförlitligt material att bygga sin analys på. Eftersom syftet 
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även var att ta reda på hur man på den här skolan arbetade med det sammansatta 

språkbegreppet i praktiken valde jag därför att förutom de kvalitativa intervjuerna även 

använda observationer för min studie. Jag har velat observera hur undervisningen kan se ut i 

klassrummen ”en helt vanlig dag”, och eftersom klassrumsundervisningen främst består av 

literacy och matematik på schemat är det de lektionerna jag valt att observera hos olika lärare. 

   Jag försökte skapa en spridning både i valet av informanter och i valet av klasser att 

observera, för en säkrare reliabilitet. Men eftersom studien är gjord på en och samma skola 

och gäller fyra enskilda lärares åsikter och uppfattningar är resultatet svårt att generalisera, att 

det i en typisk nyzeeländsk skola ser ut på det här viset. Det var inte heller syftet med studien. 

De resultat jag fått fram här kommer att kunna generaliseras till att lärares uppfattning på en 

nyzeeländsk skola ser ut så här. 

 

 

Procedur 

Forskningsetik 

I genomförandet av min studie utgick jag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets anvisningar (Johansson & Svedner, 2006). Det innebar att jag introducerade 

syftet med studien för lärarna jag valde att intervjua och observera, samt förklarade att deras 

medverkan var frivillig och att de kunde avböja eller avbryta sin medverkan utan att det skulle 

få några negativa följder. I intervjuns inledning frågade jag om de samtyckte till att bli 

inspelade, och även där hade de ett val att avböja. Informanterna blev informerade om att 

deras namn skulle fingeras, och att varken skolans namn eller elevers namn skulle nämnas. 

Detta för att de skulle vara säkra på att kunna vara helt anonyma. Inspelningarna var enbart 

som stöd för bearbetningen av materialet och de skulle därefter förstöras.  

 

Förberedelser 

Observationstillfällena planerades in i samråd med de olika lärarna jag skulle få observera. 

Utifrån studiens syfte och Johansson och Svedner (2006) planerades ett observationsunderlag 

i förväg (se bilaga 3), för att underlätta och begränsa observationen. 

   Observationerna pågick fortlöpande under min 4 veckor långa praktik på skolan. Jag 

använde mig av observationsunderlaget och ibland använde jag även diktafonen. Inför 

observationerna presenterade jag mig för klassen och förklarade varför jag var där. 

Observationerna fokuserades på hur läraren hade planerat lektionerna, och i vilka 
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sammanhang de olika språken fick utrymme i undervisningen. Även elevers aktivitet med 

olika språk observerades. 

   I samråd med min handledare arbetade jag fram intervjufrågor (se bilaga 2) utifrån studiens 

syfte och de frågeställningar jag valt. Även om jag använde en kvalitativ intervjumetod med 

halvöppna frågor var planeringen inför varje intervju viktig. Eftersom lärarna befann sig på 

Nya Zeeland och jag skulle resa vidare efter praktikperioden hade jag bara den här tiden att 

genomföra intervjuerna på, och det var viktigt att veta att jag skulle ha svar som täckte det jag 

avsåg att studera. 

   Först i intervjun är det viktigt att informanten får förtroende för mig som intervjuare. Enligt 

Trost (2010) och Johansson och Svedner (2006) passar det bra att inleda intervjun med 

allmänna eller konkreta frågor som är lätta att svara på, och som inte kräver värderingar eller 

skapar vissa förväntningar. Dessa frågor kan vara rena faktafrågor som ger informanten tid att 

känna sig bekväm i situationen, och man undviker att riskera att informanten upplever sig 

bedömd eller förhörd, vilket kan sätta hinder för den fortsatta intervjun. Informanten vill 

enligt Trost (2010) gärna vara intervjuaren till lags och vill ofta ge en så bra bild av sig själv 

och sin undervisning som möjligt, att svaren ibland färgas av önskningar och mål snarare än 

hur verkligheten kanske faktiskt ser ut. Detta hade jag i åtanke under intervjuerna, och tog 

Trosts råd att ställa frågor som mer rör hur det praktiska arbetet oftast fungerar, och att 

undvika frågor som är mer abstrakta eller teoretiska. 

   Där det var möjligt hade jag intervjuerna i lärarnas egna klassrum. Vid en intervju blev vi, 

på grund av lärarens tidsbrist, tvungna att göra intervjun under en lunchrast, i trädgården 

utanför lärarrummet på skolan. Jag valde att ha intervjuerna i klassrummen så att läraren 

skulle kunna se sig omkring och befinna sig närmare sin praktik konkret och i tanken som 

hjälp under samtalet. På det sättet tänkte jag mig att det skulle bli mindre risk att samtalet blev 

alltför teoretiskt eller mer handla om en idealbild. 

   Innan intervjun startade var jag noga med att förklara syftet med intervjun, samt hur svaren 

skulle behandlas. Jag hade Trosts (2010) och Johansson och Svedners (2006) råd i tanken när 

jag inledde intervjun för att försöka skapa ett gynnsamt samtalsklimat. Detta var särskilt 

viktigt då det innebar att informanten skulle ge sina personliga uppfattningar och tankar till en 

person de inte kände så väl. Intervjuerna genomfördes under en vecka, utspridda efter de 

enskilda lärarnas tidsplan och önskemål.  

   Jag använde mig av en diktafon och spelade in alla mina intervjuer, för att sedan i lugn och 

ro sammanställa och tolka svaren. Av de intervjuade lärarna var det en som till en början var 

obekväm att behöva spelas in. Men efter att jag förklarat att det bara var som hjälp när jag 
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skulle analysera intervjun, och att inspelningen inte skulle användas i något annat syfte eller 

spelas upp för någon, samtyckte hon. Jag upplevde inte att intervjun skadades av det. 

   Under intervjuerna antecknade jag även tankar som dykte upp, en bild som förstärkte något 

informanten förklarat. Tre av intervjuerna fortsatte även som ett samtal efter det att diktafonen 

stängdes av, och tankar därifrån har jag antecknat och lagt till intervjuerna. 

   De kvalitativa intervjuerna upplevde jag som att sitta vid rodret på en segelbåt på ett livligt 

hav, jag måste med stark och bestämd hand hela tiden kontrollera riktningen. Jag måste 

samtidigt tillåtas följa med aningen åt det ena eller det andra hållet, med små uppmuntrande 

reaktioner, men ändå bestämt hålla emot och inte följa med alltför långt så att man riskerar att 

hamna ur kurs. Det går inte att trots all sin styrka hålla rodret fast och stilla och förvänta sig 

att ha full kontroll över kursen. Följsamt flexibel följer jag med i vågorna, men skyndar före 

lite grann för att fånga upp och tvinga tillbaka i rätt kurs.  

 

Bearbetning 

När man bearbetar sitt insamlade material gäller det enligt Trost (2010) att se upp så att man 

som ivrig intervjuare inte går miste om eller förbiser viktig information genom att låta 

tolkningen färgas alltför mycket av sina egna uppfattningar och önskemål, vad förhoppningen 

är att finna med intervjun. Det gäller att träda ut ur sin lärarroll med sina egna uppfattningar 

och vara professionell och allsidig i sin roll som forskare när man presenterar och beskriver 

resultaten. Trost (2010) menar att de svar man får som inte stödjer sin egen uppfattning är de 

mest värdefulla, eftersom de ger reflektion och revidering av tidigare ståndpunkter. 

   Dessa råd försökte jag ta till mig och arbeta efter under bearbetningen. Jag valde att skriva 

ner de inspelade intervjuerna innan jag började med analysen, för att göra intervjuerna lite 

mer tydliga och överskådliga för mig själv. Jag tänkte att det skulle kunna vara en hjälp till att 

hålla isär min roll som forskare och mina pedagogiska och personliga uppfattningar. När både 

intervju- och observationsmaterialet fanns nedskrivet utgick jag ifrån mina forskningsfrågor 

och strukturerade upp materialet och valde ut det som bäst matchade och kunde spegla dem.
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Språken i skolan 

För att underlätta läsningen har jag valt att redovisa resultaten utifrån mina frågeställningar. 

Frågeställning 1 och 2 är kopplade till studiens syfte att ta reda på hur lärarna uppfattar och 

tänker kring det sammansatta språkbegreppet samt vad det fyller för funktion i 

undervisningen. Detta besvaras genom intervjuerna och jag har här valt ut de mest relevanta 

delarna från intervjuerna. Slutligen behandlas frågeställning 3 genom resultatet från 

klassrumsobservationerna.  

   Intervjuerna har jag här valt att översätta till svenska, förutom vid citat där orden återges 

exakt så som de uttrycktes på engelska.  

   När jag i intervjuns inledning ställde frågan ”Vad tänker du när du hör ett sammansatt 

språkbegrepp?” visade det sig att bara en av de intervjuade lärarna hade hört talas om 

begreppet. I de andra fallen förklarade jag begreppet utifrån de teorier jag valt i studien.   

 

Språkformernas plats i undervisningen 

Lärare A berättar att hon integrerar bild i skrivandet, eleverna får alltid först börja med att 

göra en bild som de sedan skriver meningar kring.  

They definitely always start with the picture, whatever we do. Cause then they have something 

to get more information from. 

Hon upplever också att eleverna är mer entusiastiska när de får skriva om någonting som de 

gjort själva. Bilder används även för att komplettera och illustrera elevernas berättelser i deras 

publishing-böcker
8
. Lärare A försöker också att i läsningen, efter det att de läst en gemensam 

bok, väva in andra former, exempelvis drama. Hon förklarar att om hon har de rätta 

fingerdockorna, maskerna, eller attributen för att agera sagan så sätter hon upp den aktiviteten 

på aktivitetsschemat
9
 och eleverna får gå dit och gestalta sagan för varandra. Som uppföljning 

av en bok har de även en station där eleverna får använda lera. Lärare A förklarar att hon där 

låter eleverna forma något ur boken med lera, och sedan berätta sagan för en kamrat. Hon 

förklarar att hon hela tiden försöker få en bra variation i aktiviteterna så att eleverna ska tycka 

                                                           
8
 Elevernas meningar från berättelseboken skriver läraren ut på dator och fäster i publishing-böckerna, som 

eleverna därefter får illustrera.  
9
 Aktivitetsschemat, ”Task board”, är en tavla med bilder på dagens aktiviteter, till vilka de små grupperna i 

klassen går i ett rullande schema. 
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det är roligt. De är bara fem år, fortsätter hon, det är svårt för dem att sitta still och göra 

samma sak hela tiden. De måste också få koppla av ibland utan att det behöver vara för något 

specifikt projekt eller ändamål. Då brukar hon ställa ut olika material som eleverna får 

experimentera och leka med.  

   Dans och drama är enligt lärare A något de främst använder till uppträdanden och shower. 

Varje år får alla klasser hålla i varsin fredagssamling där de ofta väver in dans eller drama. 

Dels för underhållning, men också för att gestalta det budskap som de valt att framföra.  

Skolan har varje år ett större tema som är gemensamt för alla klasser, och förra året handlade 

det om olika länder, berättar lärare A. Hennes klass hade blivit tilldelad Australien: 

... So we did a play about how Australia was discovered and how there was a lot of people that 

immigrated to Australia, and how it was ruled by the British and … how it’s kind of like a 

melting pot of a lot of different cultures. So we did a play first and then we did a dance.  

Hon lyfter även fram att eleverna varje dag har fitness på schemat, där en av aktiviteterna är 

aerobics, som också är en sorts dans.    

   Lärare A berättar att hon varje dag ser till att balansera aktiviteterna på schemat så att 

eleverna dels får arbeta självständigt, dels samarbeta, att de har någon aktivitet där de får sitta 

ner och någon där de har möjlighet att röra på sig, och en hörna där barnen får använda olika 

språk. Men hon säger: 

I’ll usually save the art thing for Friday. But, it’s like, hardly ever gets done, like a special art 

activity for like that big book or for even just kind of a fun thing, so it’s really hard to fit in 

during the week. That’s why I try to have something on the art table, whether it’s like clay or 

pastels and dye or something so that they’re doing something but at this age I find that it’s 

really difficult to have them independently do like a nice piece of artwork that I might be able to 

hang up on the wall or something, cause they need so much instructions. 

Lärare A säger även att hon försöker variera aktiviteterna för elevernas skull, så att de känner 

att de får göra något som de är bra på. Hon ger ett exempel från en dansrepetition tidigare 

under dagen:  

There are some really good dancers, like …, she’s really on to it, but she’s quite average in 

class, so like that’s her time to shine kind of… So I try to do as much different stuff as I can so 

each child can feel like they´re good at something, like that’s their thing. 

 

Lärare B upplever att det främst är i matematiken som hon försöker låta eleverna få använda 
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olika uttrycksätt, det konkreta behövs som hjälp för att visualisera det abstrakta i räkningen. 

Bilder används i matematiken på samma sätt som material, förklarar hon, för att göra det 

konkret. Hon berättar att hennes klass precis arbetat med ett rollspel i matten. Matematik är ett 

ämne som baseras på spel, säger Lärare B, och eleverna får under dessa lektioner alltid göra 

något aktivt och spela olika spel. 

   Hon nämner även musik, som hon försöker integrera i undervisningen. Hon refererar ofta 

till styrdokumenten och poängterar att det gäller att integrera många olika moment i 

undervisningen, det finns inte möjlighet att göra på något annat sätt om man ser till allt som 

en lärare ansvarar för. När hennes klass arbetar med olika kulturer och länder använder hon 

gärna sånger på andra språk, på så sätt kan man lättare lära nya ord anser hon. När vi svenska 

studenter var på skolan, såg hon till att ta vara på tillfället så att eleverna fick lära sig en 

barnvisa på svenska.  

   Hon berättar att klassen nu ska arbeta med en Maori-berättelse som de ska göra en pjäs av. 

De kommer själva göra musiken till den. Lärare B anser att rollspel är något hennes elever 

tycker är väldigt roligt, och hon vill med drama ta deras lek ett steg längre, göra den lite mer 

formell, som hon uttrycker det.  

   Varför hon försöker att integrera olika uttrycksformer och språk förklarar hon är för att det 

är det styrdokumenten handlar om, det visar vägen till ett meningsfullt lärande: 

It’s all through the curriculum you know … Like the role play that I’ve done, that you’ve seen so 

far, it’s actually been part of maths. It really is there [i Nya Zeelands curriculum], so I guess it’s 

integration that does it really, it’s integrating it all in. It just adds meaning.  

När Lärare B gör sin planering utgår hon främst från läroplanen och skolans lokala planering, 

och på så sätt får hon med det nödvändiga anser hon. Dessutom ser hon till att välja aktiviteter 

som hon vet att eleverna tycker är roligt, de lär sig mycket mer på så sätt förklarar hon. 

Lärare C förklarar att han i matematiken försöker väva in olika verktyg och spel som 

eleverna får använda sig av, mycket olika konkreta material och bilder. Han använder ibland 

små whiteboards i olika grupper, då de ritar och förklarar med bilder och ord. Detta används 

särskilt då de går igenom ett nytt moment, eller i grupper som han vet har svårt med matte. 

Genom att sitta ner och prata med gruppen, och eventuellt använda whiteboarden, så tycker 

han att han märker om eleverna förstått. I andra ämnen, i läsning och skrivning brukar de inte 

använda så mycket olika uttrycksformer eller bilder så ofta. Bild lämnar han åt bildläraren på 

skolan säger han, dit eleverna går en timme i veckan, men bara vissa perioder av året. Musik 
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har de vid separata tillfällen, på fredagar. Då spelar han gitarr och klassen sjunger. Ibland 

väljer de att öva in en sång som de uppträder med under fredagssamlingen. 

I play the guitar and my class sings. In term one we did a lot of singing – at the beginning of the 

year you get to know your children and you do a little bit more. 

Lärare C uppger att han går efter läroplanen i sin planering, men tycker att styrdokumenten 

ändå ger läraren frihet att planera utifrån sin “stil”. Han tror att alla lärare undervisar på sitt 

sätt och tycker det är viktigt att man får välja lite grann hur man vill arbeta. 

Lärare D säger att han försöker integrera mycket bild i undervisningen. Han refererar till 

forskning han läst i sin nyligen genomförda lärarutbildning som påpekat att det är viktigt för 

barns olika sätt att lära att låta eleverna få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. I 

skrivningen får eleverna alltid börja med att rita en bild. På det sättet menar han, har barnen 

hjälp av bilden när de ska komma igång med skrivandet. Han förklarar att den visuella 

aspekten är särskilt viktig för vissa elever, och att det måste få finnas ett annat val för att alla 

ska få möjligheten att utvecklas på sitt sätt. Han ger ett exempel på elever som i början när de 

börjar skolan har svårt att lära sig läsa, att de kan få mycket hjälp av bilderna i boken. I 

läsningen får hans elever först läsa en bok och därefter berätta om sitt lärande i något han 

kallar för follow-up activity:  

Every week they get to respond to a text, in different ways every week, otherwise they get bored. 

After they finished their reading we do a follow-up activity. I try to have a variety of different 

ways – sometimes they do a fact sheet, or a picture. Then a new book and a new follow-up 

activity. 

Musik använder han som bakgrundsmusik i klassrummet några stunder varje dag. Han 

förklarar att det är ett medvetet val, eftersom eleverna blir mycket lugnare då, och han 

upplever att eleverna har lättare att arbeta med lugn musik i bakgrunden. En gång i veckan har 

han musiklektion med eleverna, de sjunger och ibland använder de instrument eller klappar 

rytmer. Lärare D tycker det är viktigt att planera in olika aktiviteter där de olika språken får 

utrymme framförallt för olika inlärningsstilar som eleverna har. Han menar att det enligt 

läroplanen är viktigt att ge eleverna en bra grund för sin utveckling, vilket han tror de olika 

språken kan bidra till. Han försöker ha en variation av olika aktiviteter, annars blir eleverna 

uttråkade. 
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 You have to teach the arts (music, drama, dance, visual arts) according to the curriculum, but I don’t 

think we do enough of it, when the focus is on the national standards – reading, writing, and maths. 

 

Sammanfattande kommentar 

Lärare A upplever att eleverna blir mer entusiastiska när deras egna erfarenheter och bildspråk 

är utgångspunkten i skrivning. Lärare D uppger också att bildspråk används och underlättar 

för både läsning och skrivning, framförallt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare A 

menar även att bilder görs för att komplettera och illustrera en färdig text, där bilden ska 

matcha texten. Gestaltande former använder Lärare A främst för bearbetning av en skriven 

text, och för underhållning och uppträdanden. Även i arbeten med historia och kultur, eller 

förmedlandet av ett abstrakt budskap blir dans och drama värdefulla redskap. I lerarbetet 

formar eleverna en symbol för sagan som hjälper eleven berätta den. Lärare A nämner även 

dansen som motionssyfte, i fitnesslektionen varje dag. 

   Lärare B hänvisar till styrdokumenten om att eleverna ska få använda sina olika språk. Att 

integrera alla delar tillför mening i lärandet och eleverna tycker det är roligt, menar hon. Sång 

upplever hon är ett bra hjälpmedel för att lära nya ord i andra språk, och musik används även i 

gestaltande teman där man behandlar olika kulturer. Lärare B och lärare C anser att ett 

sammansatt språkbegrepp kan hjälpa till att konkretisera abstrakta begrepp exempelvis inom 

matematiken. Genom spel, bilder och konkreta former närmar sig eleverna det abstrakta. 

Lärare C låter eleverna förklara med bilder på whiteboards och märker på så sätt hur de har 

förstått. Både lärare C och lärare D har musik som ett eget ämne på schemat. Sånger spelas 

som underhållning vid uppträdanden, men är även ett bra sätt att lära känna varandra i början 

anser lärare C. Lärare D använder musik i bakgrunden för bättre arbetsro. Lärare D låter sina 

elever återkoppla till en text genom exempelvis bild, och på så sätt får de berätta om sitt 

lärande genom att använda olika språk, menar han.  

   Lärare A försöker skapa en bra variation och balans i schemat, för att eleverna ska tycka det 

är roligt, och för att lyfta fram elever i olika sammanhang så att de ska få känna sig duktiga i 

klassen. Hon skulle vilja avsätta en särskild tid på schemat där eleverna får utveckla olika 

språk, men upplever att det är svårt att få tiden att räcka till. Hon upplever också att det är 

svårt att låta eleverna arbeta självständigt i bild då hon tycker de behöver mycket 

instruktioner. Lärare B och lärare D motiverar sin undervisning utifrån styrdokumenten och 

elevernas intressen, väljer aktiviteter som de tycker är roliga. Lärare C motiverar också arbetet 
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utifrån styrdokumenten, men poängterar samtidigt vikten av att få välja själv utifrån sin 

personlighet. 

 

Olika språk som stöd för lärandet 

Lärare A har inte hört begreppet tidigare, men funderar kring det en stund och uttrycker: 

I haven’t heard of them being kind of used as languages, but when you look at it as different 

ways of expressing themselves – language is a way to express yourself and so would dance and 

drama and art as well. 

När hon får frågan om hur hon uppfattar eleverna när de får arbeta utifrån ett sammansatt 

språkbegrepp berättar hon att de tycker att det är roligt och känner sig stolta då de får göra 

något de känner sig bra på i klassen: 

 When it’s their turn to do something that their good at I try to, you know, highlight them a little 

bit more. But also try to compliment others that are not necessarily that good, so that they’ll 

keep doing a good job too. 

Hon anser att eleverna kan få hjälp att känna sig duktiga inom särskilda områden, och att det 

kan stärka självförtroendet. Hon önskar att eleverna skulle få använda mer musik i 

undervisningen, men förklarar: 

I’m not a music person, so it’s quite a struggle for me to teach music, cause I don’t know 

anything about it and I don’t know what they should know and. (---) But I try to have like soft 

music, especially in the mornings, and then sometimes in writing too. I definitely think it makes 

a big difference just having some quiet, it really sets the mood. 

Även andra språk anser lärare A att hon saknar tillräcklig kunskap om. Hon tycker inte att hon 

fått tillräcklig kunskap i lärarutbildningen om det:  

We only basically did writing, reading, math, social studies and science. So I didn’t get that 

much of like art education. So I mean I like doing it but I still feel like I’m a little bit behind. 

Like there’s a lot of stuff that I don’t know cause it wasn’t part of my training. 

 

Lärare B ser en glädje hos barnen framförallt när de får spela teater, och hon anser att lek är 

ett bra sätt att utgå ifrån i undervisningen eftersom det är roligt och motiverar eleverna till 

skolarbete. Hon anser att vi enligt läroplanen integrerar de olika uttrycksformerna i 
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undervisningen nu, men ser tillbaka på tiden då hon började arbeta som lärare. Då var det mer 

uppdelat och handlade mer om att träna färdigheter. Nu menar hon att de fungerar mer som 

stöd i andra ämnen: 

Now they’re much more fit into your general topic so they support, so you still sort of teach the 

skills, but it’s more to support the topic, the learning within the topic. (---) I mean I certainly 

heard of using music and art almost as therapies, for children with specific learning needs. Just 

as extra ways in reaching them. 

 

Lärare C svarar på frågan om han hört talas om det sammansatta språkbegreppet: 

 Isn’t that what the juniors use? What’s it called? Reggio Emilia? I mean that’s what they use 

so it’s a lot of play, to learn by play and build things and. It’s a junior school thing, so yes, I’ve 

heard of it you know, but we don’t… that’s not the bible in the middle school.  

Han uppger att han märker att eleverna tycker det är roligt då de får använda olika språk i 

klassrummet, framförallt tycker de om att sjunga och uppträda med musik. Bild tycker de 

också är roligt, fortsätter han, men det överlåter han till bildläraren och bildlektionerna. 

I think that, kids learn in different ways. And most children can learn in certain ways but you 

know, there will be some children that, you know, think differently. And you need to make sure 

that, you know, if they´re not learning it’s not always their fault, it’s your fault because you’re 

not teaching in the right way. Because they can’t learn the other ways, and you need to find 

other ways to teach them.  

Lärare C anser att man även måste se till vad eleverna klarar av. Han tycker exempelvis att 

han kan väva in bild i andra aktiviteter eftersom klassen har haft mycket bild tillsammans med 

bildläraren. Skulle de däremot arbeta med något de inte sysslat med så mycket måste de 

avsätta mer tid för det, för då vet inte eleverna hur man gör, det skulle ta längre tid, förklarar 

han. 

Lärare D upplever att musik har en lugnande effekt på eleverna. Han märker även att 

eleverna, och särskilt de elever som har inlärningssvårigheter, verkar uppleva det befriande att 

använda olika språk. De tycker mycket om det också, de har roligt. Han lyfter även fram att 

han i sin klass har många med engelska som andraspråk. För dem är det viktigt att få använda 

olika uttryckssätt och även sitt modersmål, han förklarar att det kan kännas så frustrerande för 

dem att inte hitta rätt ord.  
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   Lärare D refererar till sin utbildning, där de tog upp hur barn kan lära sig genom att använda 

olika språk. Visa barn lär sig bättre än andra genom någon form, och det är viktigt att ge 

barnen förutsättningar att utveckla dem. Musiken ser han också som viktig, och kan ha 

terapeutiskt inverkan och hjälpa utvecklingen.  

 

 

Sammanfattande kommentar 

Lärare A uppfattar att eleverna blir stolta då de får göra något de är bra på. Hon försöker lyfta 

fram deras olika positiva sidor så att alla får känna sig talangfulla i något sammanhang. En 

uppfattning hos samtliga intervjuade lärare är att eleverna tycker det är roligt och lärare B 

menar att barnens lek är en bra utgångspunkt i arbetet, och motiverar eleverna, anser hon. 

Lärare D menar att eleverna upplever det befriande, särskilt de elever med 

inlärningssvårigheter eller med engelska som andraspråk. 

   Lärare A anser att olika uttrycksformer hjälper till att stärka olika elever, och de får bättre 

självförtroende. Hon lyfter fram svårigheter då hon själv upplever sig sakna kunskap om de 

olika språken och hur man undervisar i dem, lärarutbildningen gav inte tillräcklig kunskap 

anser hon. Musik påverkar stämningen i klassrummet och är bra att ha i bakgrunden på 

morgnarna och vid skrivningen, förklarar lärare A. Lärare B anser att synen på de olika 

språken förändrats från att ha varit praktiska färdighetsämnen till att integreras och stödja 

andra ämnen, och även som olika vägar att nå elever med särskilda inlärningsbehov. Lärare C 

anser att de flesta elever lär sig på ett sätt, men att det är lärarens ansvar att hitta andra sätt om 

eleverna inte lär sig. Han anser även att eleverna kan använda de olika språken först när de 

har de tekniska färdigheterna. Lärare D ser musik som viktigt stöd i inlärningen och 

utvecklingen, och att olika språk är nödvändiga för att ge alla elever bra förutsättningar i sin 

utveckling. 

 

Verklighetens levande språk 

Det första klassrummet jag observerar i behöver inga ord i världen för att berätta för mig att 

här försiggår en hel del skapande och kommunicerande i ett sammansatt språkbegrepp. Mina 

tankar och intryck överröstas av färg, form, bilder och lerarbete, ljud och rörelse. 

   Aktivitetsschemat är gjort av en mängd olika bildkort som läraren flyttar om och varierar 

och organiserar så att de olika grupperna ska få passande aktiviteter för sin nivå. Elever rör sig 
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i klassrummet, sitter ner vid de små borden, en del ligger på golvet och läser tyst, skriver, 

ritar, klipper och klistrar. Några elever sitter vid cd-spelaren och lyssnar på en berättelse 

medan de följer med i texten i sin bok. Två elever spelar bingo där bildkort ska matcha orden 

på brickan. Tre elever står vid ett staffli och skriver ord i olika färger. Läraren sitter på golvet 

med en av grupperna och de läser alla högt tillsammans i varsin kopia av boken. Läraren 

stannar ofta till i texten och ställer frågor till eleverna, frågor kring bilderna, kring händelser i 

berättelsen, ber dem fundera och sätta sig in i olika situationer i texten; ”Hur skulle ni lösa 

den här situationen? Varför tror ni att pojken känner sig ledsen? Varför tror ni att krokodilen 

följde med?”  

Literacy 

Vid en observation inleder en lärare lektionen med en gemensam skrivning i klassen. Läraren 

använder en smartboard
10

, och tar fram texten de arbetat på under den föregående lektionen. 

De läser tillsammans igenom den och ska nu fortsätta den gemensamma texten och läraren 

ställer frågor kring texten. ”Hur tror ni mamman känner sig nu?” De pratar om känslor och 

hur de kan upplevas, och försöker sedan hitta på en ny mening utifrån känslan. Läraren väljer 

sedan en bild i datorn till nästa mening. ”Vad kan vi hitta på för mening till den här bilden 

tycker ni?” Efter den gemensamma texten får eleverna göra en egen, i sin berättelsebok. Alla 

vet hur de ska börja, de sätter igång och rita en bild eller klipper ut en färdig och klistrar in i 

sin bok och färglägger. Eleverna pratar med varandra kring bordet om vad de tänker skriva sin 

berättelse om. Medan de ritar berättar en elev för sin bordsgranne att han tänker skriva om vad 

han klädde ut sig till på Halloween under helgen. Den andra berättar att han ska skriva om när 

han firade en kompis som fyllde år i helgen. Läraren bryter efter en kvart och säger att det är 

dags att börja skriva nu, för de som fortfarande arbetar med sina bilder. 

   I ett klassrum håller de just på med ”boken om mig själv”. På en sida i boken får de fylla i 

frågor om intressen, favoritfärg, djur, mat etc. Läraren: ”när ni skrivit klart, fyllt i, rita då 

antingen det du gillar att göra/favoritdjur eller vad du väljer, ovanför eller nedanför texten, där 

det får plats.”  

   En lärare har en genomgång i stavning, och dagens ordkombination är ”Cl”. Läraren ber 

eleverna lyssna efter ljuden. ”Cl, cl, cl, cl? Kommer ni på några ord som börjar på Cl?” 

Eleverna tänker och kommer på olika förslag, och läraren ritar en bild för varje ord på tavlan.  

   I alla klassrum där jag observerat finns ett antal datorer. Det är en av aktivitetsstationerna dit 

                                                           
10

 En projektor som är kopplad till en dator, lärarna använder en elektronisk penna när de skriver på 

whiteboarden. 
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eleverna går när det är deras grupps tur på schemat, och där spelar de olika pedagogiska spel, 

främst träning i literacy.    

   När en klass ska skriva börjar läraren med en genomgång på tavlan. Hon pratar med 

eleverna som sitter på golvet framför henne. Hon berättar att hon varit ute på en strand under 

helgen, och beskriver med inlevelse vad hon har sett och gjort, hur det såg ut där, vilka som 

var med osv. Hon frågar en elev ”Har du känt sand i händerna, kommer du ihåg hur det 

känns? Små, små korn…” Hon ritar under tiden på tavlan och lägger till detaljer allteftersom 

hon berättar för barnen. Hon säger till barnen att hon nu vill skriva en mening till bilden. Hon 

säger meningen, och ber barnen hjälpa henne att stava. 

   I new entrance-klasserna märker jag att de arbetar med bokstavsinlärning på många 

varierade sätt, med olika uttryck som hjälpmedel; en klass börjar varje dag med att sjunga 

”the Days of the week-song” för att minnas veckodagarna. De sjunger även ”the Abc-song” 

varje dag. ”Med hjälp av den”, säger läraren till eleverna, ”kommer vi ihåg vårt viktiga 

alfabet. Sången och musiken får oss att komma ihåg bokstäverna.” Läraren tar sedan fram en 

storbok om alfabetet och slår upp bokstaven h, som är dagens bokstav. Uppslaget är en 

detaljrik bildsida med mängder av saker och situationer som börjar på bokstaven h. Barnen får 

sitta och titta på bilden och räcka upp handen då de kommer på något ord. När läraren tycker 

de pratat färdigt om bilden skriver hon upp bokstaven på tavlan, och eleverna får på nytt säga 

ord på h, och läraren ritar en bild för varje ord de nämner som börjar på h, innan eleverna får 

gå och sätta sig med sin abc-bok. I den börjar de med att rita de saker de tycker hör ihop med 

dagens bokstav. Om de kan, skriver de ordet bredvid, men det är inte nödvändigt. Om de vill, 

ber de läraren stava orden. Men bilderna är de viktigaste. När de sedan har aktivitetsschemat 

går en grupp utomhus och målar med vatten på betong, där skriver de ord och bokstäver, som 

hör ihop med dagens bokstav. En grupp sitter med playdough och formar bokstäver och ord 

eller någonting de tycker hör ihop med dagens bokstav. Vid en station kan man rita, klippa 

och klippa bokstäver och ord. När alla grupper varit vid varje station och det finns tid kvar 

tills rast får de ofta välja fritt, att vara kvar vid någon station, eller leka i klassrummets olika 

lekvrår. 

   I läsningen i en new entrance-klass får bilderna i storböckerna stort fokus. Läraren leder 

elevernas uppmärksamhet till bilderna, ställer frågor till den, ber eleverna fundera på 

innehållet i texten och titta på bilderna. ”Bilderna är viktiga, de hjälper oss genom att ge oss 

ledtrådar om sådant vi måste veta för att förstå texten”, säger en lärare. Efter lektionens slut 

visar mig läraren en tjock handledningspärm där alla storböcker finns representerade med 

konkreta uppgifter till varje bok de läser, vilka många är utifrån ett sammansatt språkbegrepp. 
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Maths  

Under en matematiklektion arbetar några elever med ett papper med fjärilar på, med bara ena 

vingen ifylld med ett mönster. Uppgifter är att göra vingarna lika på varje fjäril, och på så sätt 

bli medveten om mönster. Genom hela lektionen noterade jag att eleverna använde sig av 

färgpennor och att de ritade bilder och symboler i sina matematikböcker, men det fanns även 

inslag av siffror och räkneuppgifter. Eleverna fick vid olika stationer även spela spel där 

matematiskt tänkande utgjorde grunden.  

   En new entrance-klass arbetar med matematik på många olika sätt, läraren kopplar ihop 

nummer med elevernas erfarenhetsvärld. ”Hur många här inne är 5 år?” Alla barnen räcker 

upp handen. De får visa med fingrarna hur många år de är, och de klappar fem gånger 

tillsammans. ”Hur gamla var ni innan ni fyllde fem?” De visar igen med fingrarna, och så 

klappar de fyra gånger tillsammans. ”När ni fyller år nästa gång, hur många år blir ni då?”  

   En klass har ett tema kring jorden, solen och månen. Lektionen inleds med ett samtal där 

läraren frågar eleverna ”Vad vet vi om solen? Jorden? Månen?” Därefter läser läraren ur 

storboken och eleverna läser i sin lilla kopia av boken om solen och månen. När de läst klart 

ber läraren alla elever att gå ihop med en kamrat, hålla varandra i båda händerna och berätta 

för varandra vad de tycker att jorden, solen och månen är för någonting. De får sedan bilda 

grupper om tre elever. ”Bestäm vem av er som är solen, månen och jorden.” läraren berättar 

att solen är störst och finns i mitten, och att jorden snurrar runt sin egen axel i en bana runt 

solen. Och månen är minst och går i en bana runt jorden. Därefter får eleverna tänka ut och 

gestalta det med sina kroppar i rörelser i sina små grupper.   

 

Sammanfattande kommentar 

Utifrån mina observationer i klassrummen har jag funnit inslag av det sammansatta 

språkbegreppet dels då bilder visar sig vara centrala för läsning och skrivning, både ur sändar- 

och mottagaraspekt. Då mottagarna uttrycker sin förståelse och kan anta rollen som sändare 

sker det meningsskapande utbytet av förståelse främst spontant mellan elever som sitter 

bredvid varandra när de visar varandra bilder och berättar för varandra. Jag har även kunnat se 

spår av arbetet med ett sammansatt språkbegrepp i de produkter gjorda av elever i 

klassrummet, presentationer av tidigare inslag i undervisningen. Olika språk jag upptäckt 

under observationerna är lyssnandet, läsandet, skrivandet, ritandet, berättandet, tänkandet och 

lerarbetet. Musik, sånger som barnen sjunger, gestaltande dramatisering och associerande i 

samtalen är också aspekter av det sammansatta språkbegreppet.  
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   I new entrance-klasserna får det sammansatta språkbegreppet stort utrymme, framförallt i 

bokstavsinlärningen och matematik, och bilder är centrala i både läsning och skrivning i 

samtliga observerade klasser.   
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera mina resultat från intervjuerna och 

observationerna. I litteraturgenomgången redde jag ut det sammansatta språkbegreppet och 

vilken betydelse det har för lärandet. Hur det ser ut i praktiken på den här nyzeeländska 

skolan och vad lärarna har för uppfattning om begreppet är nästa del av syftet med studien, 

vilket jag nu kommer att diskutera. Jag har valt att dela upp diskussionen i tre delar, den första 

behandlar vilket syfte de olika språken har visat sig ha i undervisningen. I den andra delen 

diskuteras lärarnas uppfattning om det sammansatta språkbegreppet, och i den tredje och sista 

delen diskuterar jag min uppfattning om det praktiska arbetet med de olika språken på den 

utvalda skolan.  

   I analysen har några teman utkristalliserats. Dessa har här valts ut som underrubriker. 

   Diskussionen avslutas med några sammanfattande reflektioner. 

 

Vilket syfte har de olika språken i undervisningen? 

Språken som kommunikation 

I de sammanhang där olika språk integreras i undervisningen framgår av intervjuerna att det 

ofta är bildspråket som eleverna och lärarna använder, och då främst kopplat till en skriven 

text. En av lärarna låter exempelvis sina elever återkoppla till en skriven text med egna 

framställda bilder för att synliggöra hur man tolkat och förstått innehållet i texten. I 

matematiken uppger flera lärare att de arbetar i olika konkreta former, och en lärare låter sina 

elever förklara abstrakta begrepp med hjälp av bilder. Bildspråket blir då ett sätt att förklara 

och formulera sina tankar på.  

   Bara en av lärarna nämnde lerarbete som hjälpmedel för att berätta, men detta språk är, 

enligt Vecchi (refererad i Häikiö, 2007) en symbolisk språkform som skulle kunna vara ett 

friare alternativ att uttrycka sig på och som en del elever kanske skulle föredra om 

möjligheten fanns. 

   Musik används framförallt i undervisningen om det är något särskilt tema eller något 

uppträdande som planeras, eller som avkoppling. Musiken kan även användas för att skapa 

stämning och få eleverna lugna, och en lärare nämner att de sjunger mer tillsammans i klassen 

under första terminen då de lär känna varandra. Musiken kan därmed enligt den läraren förstås 

som ett språk vilket eleverna kommunicerar med i ett socialt sammanhang, ett språk de kan 

förstå varandra med och lära känna varandra med. I new-entrance-klasserna används sånger 
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för att minnas fakta, som namnen på veckans dagar och alfabetet.  

   Dans är rörelse, vilket också är motion, som en lärare påpekar, men ingen av de intervjuade 

lärarna nämner att de använder dans som språk i undervisningen i klassrummet. Man nämner 

drama och visuella språk som användbara medel då man ska åskådliggöra och gestalta något 

mer abstrakt som kultur, eller matte som ligger långt från barnens erfarenhetsvärld. Drama 

nämns även som ett bra verktyg eftersom det ligger nära barns lek, vilket motiverar eleverna i 

skolarbetet. Att låta eleverna använda sin fantasi och få sätta sig in i olika situationer på det 

sättet gör att kunskapen blir närmare och djupare, och enligt Häikiö (2007) särskilt när flera 

sinnen får vara med. 

 

Språken som kompensation 

Olika språk kan uppfattas stärka eller kompensera för det verbala och skrivna språket, som när 

bildskapandet blir en katalysator i skrivningen och bildsamtalen har en förstärkande roll för 

läsförståelsen. När bilden blir utgångspunkten för elevernas skrivande kan den fungera som en 

länk mellan elevens erfarenhet och de skrivna orden. Barns fantasi kan hjälpa till i 

bildskapandet och då ge förutsättningar för kreativiteten (Vygotskij, 1995). Att användandet 

av flera olika språk kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, eller elever med engelska 

som andraspråk, är två lärares uppfattning, vilket även Liberg (2003) menar. Ett alternativt 

språk kan kompensera för bristerna i exempelvis tal- eller skriftspråk och kan då öppna för 

andra vägar till lärande genom att eleverna får hitta andra sätt att uttrycka sin förståelse på. 

Jag tänker mig att det underlättar för dessa elever på grund av att andra språk är mindre 

regelstyrda än läsningens och skrivnings språk, de är på så sätt friare språk att uttrycka sig 

med och tolka med hjälp av. Bilder kan även ses som ett universellt språk som kan förstås i 

många olika kulturer, vilket kan stödja kommunikationen för elever med annat modersmål 

(Skolverket, 2003). Vid en analys av intervjuresultaten kan man se att uppfattningen bland 

lärarna är att bildspråk i undervisningen ofta har ett kompensatoriskt syfte, de ses som 

komplement eller alternativ till det skrivna och talade språket och ger eleverna större 

möjligheter att uttrycka sig och bli förstådd på olika sätt (Aulin-Gråhamn m fl, 2004). 

 

Det lustfyllda lärandet  

Samtliga intervjuade lärares uppfattning är att inslag av de många olika språken gör 

undervisningen rolig för eleverna, framförallt om man skapar en bra balans och variation av 

olika aktiviteter. De olika språken ska samspela i undervisningen för att ge mening för 
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eleverna, som en lärare poängterar, vilket överensstämmer med RE-pedagogiken och Häikiö 

(2007). Ju fler och varierade erfarenheter, desto mer har elevernas fantasi till förfogande, 

enligt Vygotskijs (1995) idé. Och med fantasin och rika erfarenheter kan meningsskapande 

och utveckling ske, och elevernas medvetenhet om sin omvärld blir starkare. 

   En lärare märker att eleverna blir entusiastiska då deras egna erfarenheter och bilder är 

grunden i skrivandet, vilket överensstämmer med en av RE-pedagogikens grundprinciper om 

barnets intresse och erfarenheter som utgångspunkt i ett meningsfullt lärande (Häikiö, 2007). 

Eleverna blir stolta när de får använda olika språk och känner att de gör något bra, vilket kan 

gynna deras självförtroende, tror läraren. Detta, att deltagarna får känna sig accepterade och 

att de kan något, anser Dysthe (2003) vara en viktig aspekt i lärandet. Det kan ses som ett mål 

i sig själv, ett emancipatoriskt syfte, och om man utvecklar ett språk kan det stötta de andra 

språken (Aulin-Gråhamn m fl, 2004).  

 

 

Ett sammansatt språkbegrepp som stöd för lärandet 

 

Lärarnas uppfattning 

Som framgått av diskussionen anses de olika språken kunna kompensera för det talade och 

skrivna ordet, och även för att formulera sina tankar i vissa sammanhang. Samtliga lärare 

uppfattar den lustfyllda aspekten av att variera de olika språken och låta barnens intresse få 

utrymme i undervisningen, vilket kan ses mot bakgrund av RE och Häikiös (2007) 

uppfattning om att undervisning som utgår från det barnen själva har intresse för kan ge 

fördjupad förståelse då olika språk ges utrymme. 

   En aspekt, enligt Liberg (2003), i vilken det sammansatta språkbegreppet kan stödja 

lärandet, är det som jag tidigare nämnde angående elever med engelska som andraspråk, och 

elever med läs- och skrivsvårigheter. En uppfattning hos lärarna var att eleverna kan känna sig 

frustrerade då de inte kan göra sig förstådda och därför kan det vara befriande då de får 

använda andra språk, och det kan stödja utvecklingen. En lärare menade att man måste 

erbjuda elever andra språkformer om man märker att de inte lär sig, att barn kan ta till sig 

kunskap på många olika sätt. Detta är en övertygelse som delas av både Dysthe (2003), Liberg 

(2003) och Häikiö (2007) och det finner man även i kursplanerna, men man menar att de ska 

finnas tillgängligt ändå, även om det inte uppstått inlärningssvårigheter. De olika språken ska 

inte ses som en sista utväg när inget annat fungerar. 
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   Musik påverkar stämningen i klassrummet och kan enligt två av lärarna ha en positiv effekt 

för elevernas lärande i och med att de blir lugnare och kan arbeta bättre enligt en lärare, och 

att musik i bakgrunden kan gynna elevers skrivande enligt en annan. I new-entrance-klasserna 

används sånger som stöd för att minnas alfabetet och veckans dagar. 

   En lärare anser att det krävs vissa tekniska färdigheter för att kunna arbeta med andra språk i 

undervisningen. Jag menar att det tekniska tvärtom kommer naturligt med det utforskande 

skapandet. Eleverna kommer på något nytt på vägen, de hittar egna verktyg för att nå dit de 

vill komma och skapar sig därmed ny förståelse.  

 

Det praktiska arbetet 

Sändare och mottagare  

Lärarna på den här skolan använder sig av ett sammansatt språkbegrepp i flera avseenden. I 

det avseende jag ser att lärarna har använt ett sammansatt språkbegrepp utifrån en sändarroll, 

är då de berättar om något de gjort, som berättas med verbalt språk, kroppsspråk och 

bildspråk, med vilka läraren uttrycker sina känslor och minnesbilder, och avslutas med 

skriftspråk. I läsningen är det verbala språket kring bilderna det som är utgångspunkten, och 

genom vilka de närmar sig skriftspråket. Eleverna som i detta sammanhang är mottagare av 

texten, får lyssna, och se bilderna, kroppsspråket och gesterna läraren berättar med och skapa 

mening i sina tankar och i den öppna dialogen med läraren. 

   När eleverna därefter ska skriva själva, och då byter roll från mottagare till sändare, används 

tanke, fantasi, bildspråk och skriftspråk i ett samspel i berättandet, och ibland verbalt språk i 

dialogen med klasskamrater. Under mina observationstillfällen var utbytet av elevernas 

tolkningar, den öppna dialogen, något jag fann bara uppstå spontant då eleverna delade med 

sig av sina tolkningar till varandra, och aldrig i en öppen dialog där läraren var med. 

 

Prestation eller presentation? 

Att de olika språken sätts lika med färdighet och prestation, som antyds i två av intervjuerna, 

menar jag kan ge en uppfattning om att ett språk främst är en prestation som kan jämföras 

med andra elevers prestationer och värderas som bättre eller sämre. På så sätt antyds att 

språken kan vara på fel eller rätt sätt, och att de kan användas först då den tekniska 

färdigheten finns, vilket egentligen kan uppfattas som ett censurerande av elevernas menings- 

och kunskapande. Likaså riskerar en uppfattning om estetiska uttryck som lika med konst, och 
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bra och dålig sådan, antyda att språken kan uppfattas som fint eller fult, rätt eller fel, när 

målningar som är fina nog får hängas upp på väggen. En lärare upplevde att hon saknade 

kunskap om de olika språken, hur man kan använda dem, och tolka dem, och kanske är det 

den osäkerheten som är anledningen till att barnens presentationer i olika språk många gånger 

värderas som prestationer, i stället för att se den potentiella kommunicerande processen som 

finns där, och som kanske snarare vill ha en dialog än ett omdöme. Det väsentliga är enligt 

Liberg (2003), inte tekniska färdigheter, utan det är kunskapen och tillgången till språket som 

är kärnan i ett visuellt språk. ”Bildspråket är ett unikt språk som alla människor på olika sätt 

kan uttrycka tankar och idéer genom” (Skolverket, 2003, s.15). Hur man som lärare ger 

respons på elevernas bilder är av stor vikt här anser jag. Lärares medvetna respons skulle 

kunna förhindra en uppfattning om att vara bra eller dålig. Att börja reflektera över vad man 

egentligen säger till eleverna om deras bilder kan vara en bra start. Om man spontant 

kommenterar bilderna med ”vad fint”, kan man nästa gång försöka betrakta och lyssna till vad 

bilden faktiskt berättar och uttrycker, och föra en dialog kring det i stället. 

 

Presentation som dialog 

Två av lärarna menar att musik, dans och drama används i undervisningen främst till 

uppträdanden och shower, som underhållning eller bara spela och sjunga i klassrummet. Detta 

kan bli en presentation av förståelse, men den stannar vid en prestation. Men även dessa 

uttryck kan lämna efterklang hos eleverna, en inre dialog som stannar kvar i sinnena, som 

minnen, som kunskap. Om man i stället skulle flytta fokus från prestation till utforskande 

presentation, skulle elevernas förståelse kunna bli nya sändare som strålar ut nya solstrålar. 

Dialogen och utbytet kan på så sätt öppna för och skapa större och djupare mening för fler 

deltagare (Vygotskij, 1995; Häikiö, 2007).  

   Flera av de intervjuade lärarna ber eleverna att först göra en bild innan de börjar skriva. När 

jag i de sammanhangen observerar eleverna i sitt bildskapande kan jag se att det pågår en 

dialog runt borden. Några elever stannar upp i sitt tecknande, och en elev berättar för 

kamraten bredvid om händelsen som är utgångspunkten för uppgiften. Han kommer på något 

mer som han gjorde, ytterligare detaljer som han tillägger i sin bild, och börjar sedan skriva. 

Verbal dialog finns i klassrummet den största delen av mina observationer, och enligt den 

sociokulturella teorin är dialogen nödvändig för ett meningsskapande lärande. Jag har sett 

detta meningsutbyte ske spontant mellan elever vid observationer, men aldrig mellan elever 

och lärare i en öppen dialog. Varför? Blir eleverna alltför styrda i sitt uttryck och språkande, 
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som jag anser vara risken med en prestationsbaserad undervisning? Handlar språken i första 

hand om att göra sig förstådd så att läraren blir nöjd, med bedömning som en underliggande 

styrande påverkan?  

 

Sammanfattande reflektion 

Utifrån vad lärarna har svarat och de observationer jag gjort uppfattar jag att det är bildspråket 

som används mest i undervisningen, förutom det skrivna och talade språket. Även musikens 

språk används i flera av klasserna. De olika språken kan ses som parallella förståelser, eller 

intelligenser som Gardner uttrycker det, utan någon hierarkisk ordning. Genom att erbjuda 

utrymme för fler språk kan således fler intelligenser utvecklas. Även om jag upptäckte flera 

språk i min undersökning uppfattar jag dem inte som parallella förståelser i praktiken. 

Observationerna visar snarare att syftet med de olika språken i undervisningen främst är 

kompensatoriskt och prestationsinriktat i högre grad än kommunikativt i sin egen rätt. 

   Musik, dans och drama är de språk som jag uppfattar får plats i undervisningen framförallt 

för att de är lustfyllda, och även om de också kan ses som prestationer får bedömningen inte 

så stort fokus, som jag anser att bilden ibland kan få, dels då den får komplettera 

skrivuppgifterna, och dels hängas upp på väggen som fin dekoration. Det sammanhang där 

bilden fick en tydligare kommunikativ roll, och utan att bli värderad som prestation, var i 

matematiken där eleverna använde bilderna till att förklara tankarna, och i läsningen hos new 

entrance-klasserna, då bilden var utgångspunkten för samtalen. När jag observerade 

matematiklektionerna i new entrance-klasserna tyckte jag mig hitta många inslag av olika 

språk. Senare vid analysen uppstod en fråga kring begreppet som jag inte tänkt på tidigare. 

Var går egentligen gränsen för vad begreppet innefattar? Det som fick mig att fundera var dels 

situationen då man samtalade om elevernas ålder, och de fick använda händerna att uttrycka 

sin förståelse med och klappa antalet år tillsammans, och dels användandet av spel på 

matematiklektionerna. Vilka inslag är bara pedagogiska samtal kring matematik eller 

pedagogiskt material, och vilka är faktiskt aspekter av ett sammansatt språkbegrepp? Genom 

skolverkets (2003) benämning att det sammansatta språkbegreppet innefattar förutom det 

talade och skrivna ordet även icke-verbala språk kommer jag fram till att dessa pedagogiska 

samtal där kroppsspråk, rytmer som klappas i räkningen och visualisering som i de olika 

spelen bjuds in kan sägas vara aspekter av det sammansatta språkbegreppet. De kan alla ses 

som olika aspekter av förståelse, på olika sätt uttrycker de alla samma fakta, i det här fallet 

samma antal och siffra. Matematik kan vara mycket abstrakt och därför knepigt för barn att ta 
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till sig, och då krävs ett mer konkret och visuellt arbetssätt. Häikiö (2007) menar att steget 

från konkretion till abstraktion kan ske på ett naturligt sätt i arbetet med estetiska 

uttrycksformer.  

   I mina observationer har jag även noterat att man i new entrance-klasserna har fler inslag av 

de olika språken än i de övriga klasserna. Vid en intervju framkom även en lärares 

uppfattning om de olika språken som något som ”juniorerna” använder, men som inte 

används så mycket högre upp i åldrarna. Varför får språken allt mindre utrymme ju högre upp 

i skolåren man kommer? De blir ju inte mindre och mindre viktiga, menar jag. Om man ser 

till de teorier som ligger till grund för detta arbete borde det snarare vara tvärtom. De olika 

språken stödjer varandra och bidrar till meningsskapandet och en fördjupad förståelse 

(Dysthe, 2003; Häikiö, 2007). Det kan behövas alltmer då kunskapskraven på eleven blir allt 

hårdare, något man ser tydligt både på Nya Zeeland och i Sverige.  

   En annan aspekt av det sammansatta språkbegreppet är att det kan underlätta det praktiska 

arbetet exempelvis i hur man hanterar mobbingsituationer eller arbetet med värdegrunden i 

skolan som kan vara svåra att greppa och bemöta med enbart fakta (Marner, 2005). Här kan 

det vara mer effektivt att använda andra språk som drama, bild eller dans för att närma sig 

känsliga eller svåra frågor genom att eleverna får leva sig in i, sätta sig in i någon annans 

situation, och på så sätt få nya perspektiv.  

   En aspekt av en rik lärmiljö är enligt Skolverket (2003) att ge möjligheten till ett 

mångspråkande då elever kan föredra olika sätt att närma sig eller ta till sig det som görs till 

sitt kunnande. Det jag kunnat observera i klassrummen är att aktiviteterna med estetiska 

inslag är samma för alla, alla elever arbetar med samma språk vid de olika tillfällena och 

aktiviteterna. Det finns alltså inte ett val för den enskilde eleven att välja det språk som 

kanske hade varit mest gynnsamt för just honom eller henne i det sammanhanget. Som jag 

förstår det sammansatta språkbegreppet skulle en sådan valmöjlighet kunna bidra till ett 

djupare meningsskapande då elevernas mottagarroll skiftas till att uttrycka nya och personliga 

förståelser med hjälp av olika språk som en sändare. Med den friheten begränsas inte 

elevernas fantasi. Och då vi låter bli att censurera barns språk kan mångfalden och 

meningsskapandet få växa. 
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Slutsats  

Utifrån resultaten från intervjuerna anser lärarna på den här skolan att eleverna har hjälp av 

andra språkformer i sin utveckling och i sitt lärande inom olika områden. Bildspråket ges stort 

utrymme i läsning och skrivning, och de olika formerna av språk anses ha både 

kommunikativt och kompensatoriskt syfte.  

   Genom observationerna har den här studien kunnat visa att lärarna använder sig av flera 

kompletterande språk i undervisningen. Men elevernas språk är styrda av lärarnas val av 

aktiviteter, och vid de olika aktiviteterna får alla elever använda sig av samma språk. En 

uppfattning som kom fram var att ett sammansatt språkbegrepp som idé används mer i de 

lägre årskurserna och när man tänker att ”vanlig undervisning” inte hjälper eleverna i sitt 

lärande. 

   Samtliga lärare anser att elevers lärande kan stödjas genom att i undervisningen ta 

utgångspunkt i ett sammansatt språkbegrepp. Men det finns inte en entydig uppfattning om att 

alla språkformer är nödvändiga för ett meningsskapande, även om tre av lärarna menar att det 

är viktigt att det finns en variation av de olika språken och att eleverna får utveckla dessa i 

undervisningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

En bildspråkande skolklass är enligt Skolverket (2003) den som dels ägnar sig åt eget 

bildskapande, och dels genom ett engagemang för bilder i omvärlden, bilder som andra 

skapat. Men det säger egentligen inte så mycket om vilken kvalitet eller vilket 

meningsskapande det öppnar för. Bildspråkande kan ge mening då man reflekterar över frågor 

kring skapandet; när görs bilder, i vilket syfte, vad betyder de, och hur samtalar man kring 

dem? Den reflektionen kan öppna upp för en vidare dialog som är nödvändig för en djupare 

förståelse för bildspråket. Frågor kring barnens bilder som leder till en reflekterande dialog, 

ger en förståelse av bilden som just språk och inte som prestation/presentation. Jag tror att 

lärares bemötande av barns språk påverkar meningsskapandet, och att barns vilja och mod att 

uttrycka sig med bilder begränsas då de måste rätta sig efter en mall i vilken inte alls många 

passar eller trivs i. Frågor kring det som väckts under detta arbete är vilka aspekter av bilder 

som lyfts fram i skolan, och vilka frågor lärare ställer kring barns bilder. Jag skulle gärna se 

att det forskades vidare kring hur barns olika språk förstås i skolan, samt hur stor frihet 

eleverna har i varje språk, utan att bli censurerade. Utan att få ”skavsår” i skolan, så att säga.  
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   Något annat som skulle vara intressant att forska vidare om, är vilka ytterligare effekter som 

användandet av ett sammansatt språkbegrepp kan få; exempelvis hur ett sammansatt 

språkbegrepp skulle kunna användas i mobbningsförebyggande arbete i skolan. Tankar kring 

det som dykt upp är att om mångspråkande bidrar till att känna sig mer sedd och bättre 

förstådd, och även stärker självkänslan hos individerna, kanske det även skapar mer förståelse 

för andra? Kan då ett medvetet riktat mångspråkande gynna en mångkulturell skola och 

integration?  
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Bilaga 1 

Utdrag från ur Lgr 11 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11_kap1_2.pdf  
 

 

Skolan ska skapa ”utrymme och förutsättningar för ett lärande (---) där olika kunskapsformer 

är delar av en helhet (---)I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekterna uppmärksammas (---) Eleverna ska få uppleva olika uttryck för 

kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara 

inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter 

att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” 

  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11_kap1_2.pdf


 
 

Bilaga 2 

 

Interview questions 

 

Firstly, a few questions about the background and the education: 

- In your teaching program, was there any particular subject? Contents? 

- Number of years of teaching experience? At this school?  

- What year do you teach? 

Secondly, questions about a widened text and language concept: 

- What is your idea of a widened language concept and literacy?  

- In what way do you use the different languages in your teaching practice? And 

why do you choose these particular languages? 

(Supplementary questions: How often? What kind of pictures do you use? When 

the students create their own pictures, what instructions do you give?) 

- What sort of expressions and languages would you say the students get to explore 

and develop? 

(Supplementary questions: In what situations? What made you choose these? Do 

you see any problems when using a certain kind of language? Benefits and 

disadvantages you’ve found?) 

- Tell me a little about how you plan your classes, and for these languages to be part 

of it. 

- What is your opinion of learning through the arts? 

- How do you think the students feel about using the different languages in class? 

  



 
 

Bilaga 3 

 

Observationsmanual 

 

Observatörens namn och placering:_________________ Datum och tid:_________________ 

Lokal:____________________ 

Klass:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_ 

Tidpunkt och verksamhet Elevers aktivitet Lärarens agerande 

 

Tidsdisposition:_____________________ 

 


