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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra lärares uppfattning om och rapporterade 

användning av de estetiska ämnena som verktyg för språkinlärning hos andraspråkselever. 

Genom vårt arbete vill vi uppmärksamma om och i sådana fall hur de estetiska 

uttrycksmedlen, bild, drama respektive musik, kan bidra till andraspråksinlärning. Vi har 

utgått från vårt syfte och genomfört kvalitativa intervjuer med nio lärare, varav tre 

andraspråkslärare, tre klasslärare och tre lärare från en kulturskola i Norrbotten.  

 

Den forskning vi hittat om estetiska ämnen och andraspråksinlärning har varit begränsad. Vi 

har därför skrivit om andraspråksforskning respektive forskning kring estetiska ämnen som ett 

verktyg för språkinlärning. En författare som skriver om estetik och andraspråksinlärning är 

Gunilla Ladberg. Ladberg (2003) menar att de estetiska ämnena kan vara bra pedagogiska 

hjälpmedel vid språkinlärning. Inlärning gynnas genom att andraspråkseleven får möjlighet att 

använda olika sinnen.  

 

De tillfrågade informanterna anser liksom forskningen överlag att de estetiska ämnena är bra 

verktyg för andraspråkselever när de ska lära sig ett nytt språk. De menar att bild, drama och 

musik är bra på olika sätt, men en del informanter samt en del av den forskning vi tagit del av 

ser också nackdelar med de estetiska ämnena i andraspråksundervisningen. Alla informanter 

ser positivt på de estetiska ämnena som uttrycksmedel men alla använder det inte i sin 

undervisning. 

 

Nyckelord: Bild, Drama, Musik, Uttrycksmedel, Andraspråksinlärning  



 

 

Förord  
 

Vi vill tacka alla berörda informanter som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och bemött 

oss på ett vänligt sätt. Utan er hade inte detta arbeta gått att genomföra. Sedan vill vi även 

tacka våra handledare Kristina Persson och Lena Norman för stöd och tips om litteratur. 

Speciellt vill vi tacka Kristina Persson som har svarat på våra frågor, både via e-post och vid 

de handledningsträffar vi haft.  

 

Vi vill slutligen tacka varandra för bra samarbete och ett väl utfört arbete.   

 

Luleå, maj 2009 
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1 Inledning  
 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där språkutvecklingen är en central del av lärarens 

uppdrag. Bjar och Lidberg (2003) skriver om språkinlärning och elever med ett annat 

modersmål: ”I ett multikulturellt samhälle är en av de viktigaste, största och kanske också 

svåraste utmaningarna för lärarna att på bästa sätt stödja dessa elever” (s. 166). Lightbown 

och Spada (2006) problematiserar att forskarna inom andraspråksforskningen inte är överens 

om vilken metodik som passar andraspråksinlärare allra bäst och menar att detta kan kännas 

frustrerande för de som undervisar i andraspråk. I vårt arbete som lärare kommer vi med stor 

sannolikhet att möta elever med annat modersmål.  

 

Under vår utbildning har vi läst om de estetiska ämnenas betydelse för elevers lärande och 

språkutveckling, vilket har medfört ett intresse för att fördjupa oss inom detta ämne. Under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi dock märkt att de estetiska ämnena inte fått ta 

någon större plats i undervisningen. En av oss har inriktat sig mer på de estetiska ämnena i sin 

utbildning medan den andra inriktat sig mot svenska samt svenska som andraspråk. Detta har 

väckt vår nyfikenhet om hur andraspråkselever kan lära sig med hjälp av estetiska 

uttrycksmedel och hur lärare som möter andraspråkselever i sitt dagliga arbete ser på de 

estetiska ämnena som verktyg för språkinlärning. Eftersom vi både har inriktat oss mot 

skolans tidigare år i lärarutbildningen vi valt att koncentrera oss på lärare som kommer i 

kontakt med elever ifrån år 1–6.  

 

Vi har valt att intervjua andraspråkslärare, klasslärare och lärare från kulturskolan. Dessa 

lärarkategorier har olika erfarenheter kring andraspråksinlärning och estetiska uttrycksmedel. 

Eftersom vi är ute efter olika synsätt och tankar från flera håll tror vi att variationen av 

lärarkategorier kan ge oss mycket. Andraspråkslärare kommer dagligen i kontakt med 

andraspråkselever och har därmed erfarenhet av och en fördjupad kunskap om 

andraspråksinlärning. De klasslärare vi har valt att intervjua kommer även de i kontakt med 

andraspråkselever dagligen i sitt klassrumsarbete men har till skillnad från andraspråkslärarna 

oftast inte en fördjupad kunskap i andraspråksinlärning. Däremot har klasslärarna mer tid och 

material att arbeta med estetiska uttrycksmedel som bild, drama och musik. Lärarna från 

kulturskolan arbetar med ett estetiskt ämne som de har en fördjupad kunskap i 

 

Vi har hittat mycket forskning kring de estetiska ämnenas goda inverkan på lärandet och 

språkinlärningen. Paulsen (1996) menar att det finns många fördelar med använda de estetiska 

ämnena i undervisningen. Författaren säger att vi genom estetiken kan utvecklas som 

människor och att vårt engagemang, tänkande och förnuft stärks. Hon ser också att vi genom 

de estetiska uttryckssätten i grupp utvecklar vår motorik och vårt språk. Vi har alltid varit 

intresserade hur språk utvecklas och har i detta arbete valt den estetiska aspekten på 

språkinlärning. Eftersom det inte finns så mycket forskning om estetik och 

andraspråksinlärning tillsammans har vi blivit mer nyfikna på området. Många projekt har 

dock gjorts med de estetiska ämnena på skolor i invandrartäta områden, något som Jederlund 

(2002) och Widmark (2007) har tagit upp. 

 

Med de estetiska ämnena menar vi i det här fallet bild, drama och musik. Vi är medvetna om 

att det finns fler estetiska ämnen än bild, drama och musik men vi valde dessa eftersom vi 

ville begränsa oss. Av de estetiska ämnena är det ovanstående uttrycksformer de vi oftast stött 

på i skolan.   
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte är att beskriva och jämföra lärares uppfattning om och rapporterade användning av 

de estetiska ämnena som verktyg för språkinlärning hos andraspråkselever. 

 

De forskningsfrågor vi kommer att arbeta efter är: 

  

Hur ser klasslärare, andraspråkslärare respektive lärare från kulturskolan på de estetiska 

ämnena som verktyg för språkinlärning hos andraspråkselever?  

 

Integreras de estetiska ämnena i undervisningen för andraspråkselever och i så fall hur? 
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3 Bakgrund 
 

Nedan kommer vi att presentera olika lärandeteorier vi stött på under vår utbildning. Därefter 

går vi igenom forskning kring de estetiska ämnena, bild drama och musik och kopplar 

samman dem med språkinlärning. Sedan kommer vi in på andraspråkforskning och slutligen 

andraspråksinlärning genom de estetiska ämnena. 

 

 

3.1 Lärandeteorier 
 

I Dysthe (2003) presenteras tre olika pedagogisk-psykologiska teorier kring lärande som 

påverkat och idag påverkar hur forskare ser på språktillägnandet. Dessa är behaviorism, 

kognitivsim och sociokulturellt perspektiv.  

 

Det förstnämnda, behaviorism, uppkom i början av 1900-talet med B. F. Skinner i spetsen. 

Behavioristerna anser att lärandet sker genom förändring av elevens beteenden, att språket är 

en betingad reflex och att inlärning sker genom att människan bildar vanor. I Lightbown och 

Spada (2006) framhålls vad gäller behaviorismen att människan är starkt påverkbar av miljön 

runtomkring och att språk lärs in via förstärkning och imitation. Hammarberg (2004), 

professor i allmän språkvetenskap, påpekar angående det behavioristiska tänkandet att det 

komplexa lärs in genom att inläraren övar en liten sak i taget. Här har sammanhang och 

innehåll liten betydelse medan erfarenheter har stor betydelse. 

 

Till skillnad från behavioristerna anser kognitivisterna att lärande är något som varje 

människa måste skaffa sig själv, att lärande inte endast sker genom inmatning av kunskap från 

andra. ”Kognition innefattar processer för att uppfatta och förstå, lära sig, kunna och minnas 

saker” (Hammarberg, 2004, s. 52). I Lightbown och Spada presenteras språkvetaren Noam 

Chomsky som representant för detta synsätt. Chomsky (1998) menar i motsats till 

behavioristerna att barn inte är blanka blad som ska fyllas utan att vi alla har en medfödd och 

naturlig förmåga för språk, så kallad UG (Universell Grammar), och på samma sätt som att vi 

lär oss att gå utan att någon visar oss fungerar det med språket, vilket skulle förklara att barn 

lär sig exempelvis komplex grammatik utan att någon påpekar den. Språket tycks därför vara 

biologiskt. Hammarberg (2004) påpekar vidare att fokus i och med de kognitivistiska 

forskarna skiftade från att ha handlat om undervisning till hur inlärningsprocessen fungerar. 

Eftersom kognitivisterna tror att det finns någon språkinlärningsutrustning inneboende i 

människan borde det betyda att utvecklingen ser liknande ut hos alla. Teorin för att förklara 

denna stadiegång kallas processbarhetsteorin. I Säljö (2005) presenteras bland annat den 

schweiziske pedagogen Jean Piaget. Piaget menade i likhet med kognitivisterna att lärande 

och utveckling är något som kommer inifrån människan själv.  

 

I Dysthe (2003) framhålls den sociokulturella teorin som både tar arv och miljö i beaktning 

och handlar om att vi lär i social interaktion. Författaren menar att lärande är så mycket mer 

än vad som sker i elevernas huvuden och ställer sig frågande till den lärarstyrda skolformen 

som fortfarande råder i våra skolor. För att lärande ska ske måste det finnas en accepterande 

och positiv miljö med ett lustfyllt lärande där eleverna får upptäcka och experimentera 

tillsammans. I Lightbown och Spada (2006) anses språktillägnandet enligt denna teori vara ett 

samspel mellan miljö och medfödd förmåga. De menar att den kognitiva processen börjar i 

den yttre sociala aktiviteten och genom den sker så småningom ett inre lärande. 
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Hammarberg (2004) lyfter fram Lev Vygotskijs tankar som lanserades på 1920- och 30-talen 

som utgångspunkt för den sociokulturella teorin. Vygotskijs grundtanke är att språket primärt 

utvecklas genom social interaktion efter människans sociala och kommunikativa behov. 

Vygotskij lanserade även begreppet om den närmaste utvecklingszonen, vilket syftar till 

avståndet mellan vad eleven kan klara själv och vad denne kan utföra med stöd från någon 

annan, exempelvis lärare eller klasskamrat.  

 

I detta sammanhang bör även begreppet scaffolding (stöttning) nämnas, myntat av den 

amerikanske psykologen och pedagogen Jerome Bruner. I Lindberg (2005) beskrivs 

scaffolding som ett stöd som efterhand som barnet klarar sig själv kan minskas. Exempel på 

stöttning kan vara att väcka intresse och motivation, anpassa uppgiften, uppmuntra under 

tidens gång och peka på vad eleven kan förbättra. I språkliga sammanhang handlar 

scaffolding om stöttning via en samtalspartner genom att denne till exempel gör rättelser, 

ifyllnader, omformuleringar och utvecklingar av det barnet i fråga säger. Den sociokulturella 

teorin har vuxit sig stark från 1990-talet och tanken om samverkan mellan arv och miljö vad 

gäller språktillägnande är idag i hög grad rådande. 

 

Redan på 1600-talet skrev den tjeckiske pedagogen och författaren Johan Amos Comenius 

boken Didactica Magna om hur elever lär och hur undervisningen bör utformas. Comenius 

tankar har idag stor påverkan på dagens svenska skola. Han menade bland annat att skolan 

skall anpassas efter varje elevs förutsättningar, att lärarna vad gällande undervisning bör ställa 

sig frågorna: vad, hur, när och varigenom samt att inlärning sker genom att eleverna själva 

utforskar. Comenius anser att ”sinnet är minnets trognaste hovmästare” (Comenius, 1989, s. 

201) och har därigenom gett upphov till följande gyllene regel för lärare: 

 
Allt skall så mycket som möjligt visas inför sinnena. Nämligen det som är synligt inför synen, 

hörbart inför hörseln, det som luktar inför luktsinnet, det som smakar inför smaksinnet, och det 

som kan beröras inför känseln. Om något kan uppfattas av flera sinnen samtidigt, bör det 

föreläggas det samtidigt. (Comenius, 1989, s. 200) 

 

Vad gäller språket uttrycker Comenius sig såhär: ”Det anser jag för en undervisningskonstens 

orubbliga lag, att begripandet och språket bör löpa jämsides med varandra och att man lär sig 

utsäga så mycket, som man insett med förståndet; men att tala utan förstånd är att göra en 

papegoja.” (Comenius, 1989, s. 25.)    

 

En annan känd pedagog, John Dewey, som myntat uttrycket ”Learning by doing”, har hämtat 

många av sina tankar från Comenius. Dewey menar att barnets intresse ska vara utgångspunkt 

i deras praktiska skapande och framhåller vikten av social och lekfull samvaro. I Dewey 

(1991) framhåller författaren att utveckling sker i samspel och betonar vikten av att utforma 

en undervisning där eleverna ges möjlighet till att undersöka och experimentera. 

 

 

3.2 Estetik och lärande  

 
Här nedan kommer vi att beskriva estetik och lärande samt de estetiska uttrycksformerna bild, 

drama och musik som inlärningsmetod, främst för språkinlärning. 

 

I Svenska Akademins ordlista (1998) står det att estetik betyder ”Vetenskapen om det sköna”. 

Paulsen (1996) skriver att ordet estetik har sitt ursprung i grekiskan och betyder ”den kunskap 

man får genom sinnena” (Paulsen, 1996 s. 9). 
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I Paulsen (1996) framhålls att de estetiska ämnena i den pedagogiska verksamheten har sitt 

ursprung i konsten. De ses i skolan idag som egna praktiska ämnen som exempelvis bild, slöjd, 

dans, musik och drama. Paulsen tar upp den diskussion som ifrågasätter om det är rätt att bara 

kalla de praktiska ämnena för estetiska. En del menar att det finns estetik inom alla ämnen. 

Även Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) tar upp estetikens roll i skolan. 

 
Jag har alltså skrivit om det ”praktiskt-estetiska” ämnena trots att jag menar att det är dags att 

börja tala på ett annat sätt om de estetiska i skolan och dags att formulera ett nytt uppdrag för 

skolan där det estetiska rör all undervisning/…/Man kan lägga ”estetiska perspektiv” på alla 

ämnen, all undervisning och på skolans hela verksamhet. (Aulin-Gråhamn m fl. 2004, s. 31) 

  

Paulsen (1996) menar att alla estetiska ämnen egentligen har samma mål; de ska främja 

människans personliga utveckling, utveckla engagemang och känslighet samt utveckla fantasi, 

tänkande och förnuft. Ämnena är även ett bra hjälpmedel då du ska utrycka dig om olika 

upplevelser och tankar. Vidare har de estetiska ämnena en betydelse för den konstnärliga 

aspekten, att förstå världen och kunna tolka och analysera saker omkring oss. Paulsen menar 

att vi genom konstnärliga aktiviteter utvecklar olika delar av vår personlighet. Genom att vi 

gör olika aktiviteter tillsammans och samtalar kring dem, lär vi känna varandra bättre 

samtidigt som vi genom dans, musik, bild och drama utvecklar motoriken och språket.  

 

Lisa Öhman-Gullberg har mångåring erfarenhet som bildlärare och har skrivit en 

licentiatuppsats som heter Movere – att sätta kunskap i rörelse. Öhman-Gullberg (2006) tar 

bland annat upp individers behov av mening och sammanhang och menar att elever med hjälp 

av estetiska kommunikationsformer får möjligheter att koppla ihop erfarenheter med abstrakta 

begrepp och därigenom får de ett sammanhang i sitt lärande. Aulin-Gråhamn och Thavenius 

(2003) skriver i sin rapport ”Kultur och estetik i skolan” om den estetiska verksamheten som 

ofta innebär ett fritt skapande istället för något som skapar mening om förståelse och kunskap. 

Författarna menar att skolan alltför sällan använder sig av hela den potential som finns i 

estetiken. Öhman-Gullberg (2006) framhåller att skolan fortfarande till stor del präglas av en 

teoretisk och en praktisk uppdelning där man anser att lärande sker via kognitiva processer 

som läsning och skrivning.  

 

Paulsen (1996) skriver att olika teoretiska ämnen och kunskaper länge har haft högre status än 

de estetiska ämnena som i rangordningen ligger sist när det lärande. Före ligger naturvetenskap 

och teknik samt samhällsvetenskap och humaniora. De estetiska ämnena, som Paulsen här 

kallar terapeutiska, ses många gånger som något eleverna kan ägna sig åt när de gjort färdigt de 

viktiga teoretiska och mer seriösa inhämtningen av kunskap. Vidare skriver Paulsen om det 

estetiska ämnets roll i skolan. Hon nämner de två huvudkategorierna: 

 

 instrumentell användning av de estetiska ämnena, det vill säga de estetiska 

aktiviteterna är ett medel för att nå olika pedagogiska mål 

 

 estetiska mål, det vill säga målen är knutna till själva aktiviteten 

(Paulsen, 1996, s. 24) 

 

Monica Lindgren (2002) tar i avhandlingen ”Att skapa ordning för det estetiska i skolan” upp 

fem olika konstruktioner, eller synsätt som finns på estetiken i skolan. Det första, estetisk 

verksamhet som kompensation bygger på tankegångar som säger att en del elever behöver 

estetik i skolan mer än andra. Det handlar om elever som har olika sorts problem i skolan där 
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estetiken kan fungera ett specialpedagogiskt ämne med en terapeutisk verkan. Eleverna i det 

här synsätten kan vara exempelvis flyktingar, elever som mår dåligt eller har svårt att 

koncentrera sig. Dessa elevgrupper kan med de estetiska ämnenas hjälp lyckas i skolan och 

vidare i samhället. Författaren tar upp ett exempel om en elev med stora läs- och 

skrivsvårigheter som med musiken som grund blev hjälpt att lyckas i sitt lärande. Den andra 

konstruktionen benämner Lindgren som estetisk verksamhet som balans. Den bygger på 

synsättet att alla elever ska få ta del av estetiken i skolan. Den estetiska verksamheten ses här 

som något som ska skapa balans i skolans teoretiska verksamhet då elever som är i behov av 

omväxling även får ta del av en mer praktisk verksamhet. Den här verksamheten ses i skolan, 

precis som föregående konstruktion, att estetiska ämnen kräver mindre koncentration. 

Antingen så arbetar elever med det teoretiska eller med det praktiskestetiska. Synsättet menar 

att elever som inte får ta del av det estetiska i skolan kan bli splittrade som människor.  

 

Det tredje synsättet på estetisk i skolan är estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet. Här 

menar Lindgren att förutom att eleverna har behov av estetiska uttrycksmedel och behöver en 

balans i undervisningen så ger estetiken i denna diskurs även glädje och självförtroende till 

eleverna. Den estetiska verksamheten ska ses som lustfylld och samtidigt lärorik och 

meningsskapande. I viss mån ses även diskursen som frivillig eftersom ett av syftena är att 

eleverna ska ha roligt. Det fjärde synsättet är enligt Lindgren estetisk verksamhet som fostran. 

Eleverna ska inom denna konstruktion fostras till ”goda människor” med hjälp av estetiken. 

Det kan även handla om att hjälpa och stötta eleverna till ett bättre självförtroende. Den femte 

och sista konstruktionen som författaren tar upp är estetisk verksamhet som förstärkning. 

Denna diskurs handlar om att förstärka elevernas lärande inom andra ämnen med hjälp av de 

estetiska ämnena. Ett temaarbete med flera ämnen integrerade ger enligt synsättet en högre 

undervisning. Liksom tankarna från det tredje synsättet om att det estetiska ska vara 

glädjefyllt, menar detta synsätt att det ska vara roligt, men poängterar också att det är viktigt 

med den kunskap eleverna får. 

 

Paulsen (1996) framhåller att det är betydelsefullt att kunna använda de estetiska ämnena som 

hjälp för att nå andra pedagogiska, sociala och psykologiska mål som exempelvis utveckling 

av personligheten eller språket. Verksamheten används då som ett instrument för att nå de 

egentliga målen som satts upp. Paulsen påpekar att vi måste se upp med att alltid se de 

estetiska ämnena som en genensam enhet. Fokuseringen ligger många gånger på ämnenas 

förenade styrka. Paulsen menar också att det är viktigt att de estetiska ämnena inte bara blir 

till hjälpämnen utan att de även får vara sitt eget ämne och ha sitt eget konstnärliga uttryck. 

Hon hävdar att varje enskilt ämne måste få möjlighet att framhäva sin kultur, sina mål och sin 

estetik. Öfverström (2006) anser dock att de estetiska ämnena kompletterar varandra på ett 

väldigt bra sätt. 

 

I Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) skriver författarna att det finns för lite dokumentation 

och forskning om estetiken i skolan, ingen vet speciellt mycket om hur skolan arbetar med 

estetik och kultur, vilket de menar är ett stort hinder. De framhåller kulturen och estetiken och 

kunskapen som väldigt viktig att hålla samman och låta utvecklas i takt med att samhället 

utvecklas. Det är i sociala sammanhang som kunskap utvecklas. Kunskaper är inte bara 

ändamålsenlig fakta utan handlar även om upplevelser, erfarenheter och känslor. Aulin-

Gråhamn och Thavenius menar att om en skola endast prioriterar skriftspråket och ser de 

estetiska ämnena som något på sidan av som står i motsats till det skrivna ordet så finns det en 

fara i detta. Det handlar om att ge eleverna möjlighet att använda sig av flera olika 

uttrycksformer när de ska kommunicera både skriftligt och verbalt.  
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3.2.1 Bild och språkinlärning 
 

Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) tar i boken ”Skolan och den radikala 

estetiken” upp bilden, bildpedagogiken och dess historia i skolan. I den svenska skolan gick 

bildundervisningen under 1900-talet mot ett mer friare skapande från den tidigare strikta 

linearritningen. Denna fria undervisning skulle utveckla människans harmoniska och inre 

tillstånd. Bildarbetet handlar inte bara om personlighetsutveckling utan även om att vara 

delaktig i estetisk kultur och kommunikation, vilket Aulin-Gråhamn benämner som 

”kulturkompetens”. Aulin-Gråhamn nämner filosofen John Dewey som redan tidigt 

klargjorde vikten av att barn fick utgå från sina egna intressen i bildskapandet som skulle ske i 

samvaro med andra för bästa möjliga lärande. 

 

Jonsson (2006) har skrivit avhandlingen ”Läsningens och skrivandets bilder” där hon 

undersöker bildens funktion i läs- och skrivinlärning. Hon menar att bilden är en naturlig väg i 

barnets skriftspråkliga utveckling. Bildens funktion gör det möjligt för elever som är 

begränsade och inte har kommit så långt i sin språkliga utveckling att kommunicera och 

uttrycka sig. Jonsson (2008) skriver att bilden ofta används som text när barnet ska lära sig att 

skriva. Skriftspråket har redan förutbestämda tecken, något författaren menar att bilden inte 

har. ”Barnet som kommer till skolan kan både klara av att rita ord och skriva bilder samtidigt 

som det lär sig tänka på skriftens villkor.” (Jonsson, 2008, s. 157)  

 

Edvall (2006) har sammanfattat en konferens om kultur och estetik med forskare och 

deltagare från lärarförbundets ämnesråd i bland annat bild, drama och musik samt personer 

från skolformsnämnder. Hon skriver att skolan ses som en skriftspråkskultur och det 

viktigaste sättet att kommunicera på har alltid varit läsning och skrivning, där skriftspråket 

står högst upp. Edvall skriver i ovanstående konferensrapport om föredragshållarna och 

forskarna Anders Marner och Hans Örtegren som anser att forskare lätt ser ner på andra 

former av språk. Marner och Örtegren menar vidare att kommunikation med hjälp av som de 

estetiska ämnena ska ses som lika mycket värda. Detta framhåller även Ahlner-Malmström 

(1998) då hon menar att bildspråket inte tas på allvar på samma sätt som skriftspråk, talspråk 

och verbalt språk. Genom bilden får eleverna en hjälp att uttrycka sig och erfarenheter att ta 

med sig in i nya situationer.  

 

I Jonsson (2006) framhålls att bilden kan göra en text mer levande och förstårlig för barnet 

som har kommit en bit i sin läsutveckling. Författaren tar upp de kända pedagogerna 

Vygotskij och Piaget som anser att bilden är en språklig handling där barnet använder bilden 

för att berätta eller förmedla något. Bilden är ett av alla sätt att kommunicera på där det 

representerade har ett innehåll och en mening som visas.  

 

Ahlner-Malmström (1998) har skrivit avhandlingen ”En analys av sexåringars bildspråk” och 

menar att om vi ska kunna se bildens roll i barnens språk, tankar och handlingar så måste vi 

jämställa bildspråket med det verbala språket. Bilden som verktyg och uttrycksmedel 

utvecklas när det används och genom samtal kan barnet bli medveten om bildens språkliga 

perspektiv. Författaren påpekar dock att bildspråket inte är detsamma som det verbala språket, 

men det tillämpas på samma sätt, då det handlar om förmedling av budskap. Ahlner- 

Malmström skriver också att ”bilden ger upphov till verbalt språk och vice versa.” (Ahlner- 

Malmström, 1998, s. 19) 

 

Ahlner-Malmström (1998) framhåller att elevens tankar blir iakttagbara genom den 
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tillverkade bilden, vilket medför att kommunikationen med klasskamrater och lärare 

utvecklas. Författaren hävdar att en teckning eller en bild kan jämföras med en skriven text. I 

en utökad språksyn ingår även bildspråket som ett språk, vilket författaren sätter mellan tal- 

och skriftspråket. Bilden kan hjälpa eleven och vara ett stöd i utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten. Jonsson (2008) tar upp Birgitta Kullbergs tankar som säger att bilder i böcker 

och även de bilder som eleverna tillverkar själva är en viktig del i språkutvecklingen. Eleven 

tar på hjälp av olika taktiker som det visuella och traditionella avkodningsstrategier för att 

förstå den lästa texten. 

 

Lundberg (1984) skriver att bilden kan vara ett störande moment för en del barn när de ska 

lära sig att läsa. Han menar att bilden till och med kan medföra att läsningen blir meningslös, 

den kan skapa förvirring istället för att vara till någon hjälp, speciellt för barn som inte har ro 

att sitta still och läsa. Lundberg anser dock att bilden kan ha en positiv inverkan om den kan 

motivera eleven, utveckla fantasin och skapa förutsättningar för samtal. Jonsson (2006) 

problematiserar bildens många gånger tolkningsbara sidor. Precis som i skriftspråket kanske 

skriften eller bilden menar något annat än vad det står eller vad bilden visar. Jonsson skriver 

att många av forskarna i hennes studie inte visar något intresse för bilden som hjälp vid 

läsningen. De menar att bilden kan vara i vägen för barnet när de ska koncentrera sig på den 

skrivna texten. Jonsson menar trots detta att bilden kan utgöra ett komplement till texten och 

underlätta för eleven som läser. Författaren tar upp det visuella språket och anser att när 

barnet ritar och berättar kan det förstärka utvecklingen av skrivprocessen.  

 

 

3.2.2 Drama och språkinlärning 
 

Rasmusson (2000) har i sin avhandling ”Konst eller pedagogik?” Skrivit om 

dramapedagogiken och dess historia i norden. Hon menar att dramat har fått en lägre ställning 

i skolan än vad de teoretiska ämnena har. Rasmusson framhäver att dramat som ämne länge 

funnits med i läroplanen, men betonar bristen på lärare som utbildats i drama och bristen på 

drama i skolan. Rasmusson anser att grunden i dramat är personlig utveckling och social 

gemenskap med andra. Författaren skriver i sin avhandling om Elisabeth Ibsen, författare och 

dramalärare, som hävdar att de skapande möten med öppna litterära texter som dramat medför 

är mer språkutvecklande för eleven än vanligt förekommande språkövningar. 

 

Överström (2006) har skrivit licentiatuppsatsen ”Upplevelse, inlevelse och reflektion – drama 

som en aktiv metod i lärandet”. Hon skriver att drama är ett kommunikativt ämne som ger 

eleverna chans att utveckla hela sig där de befinner sig just för stunden. Eleven får i 

kommunikationen och lärandet söka nya kunskaper och som ger dem möjlighet att möta sig 

själva och omvärlden. Aulin-Gråhamn (2004) poängterar att drama inte är något eget ämne i 

den svenska kursplanen, utan fungerar ofta som ett stöd i andra ämnen eller som ett rent 

dramaprojekt i skolan. Trots att dramaövningar ligger nära leken är syftet ofta 

konflikthanteringar eller att förbättra olika attityder och inställningar.  

 

I Öfverström (2006) menar författaren att dramakommunikativt arbete ökar människans 

självkänsla och egenvärde. Det hjälper eleven att lära och se världen från flera olika håll. Det 

är när eleverna möter nya tankar och synsätt hon andra människor som lärandet utvecklas. 

Genom att arbeta med hela eleven i dramakommunikation underlättas möjligheterna för 

lärandet. Det gäller att bli medveten om och ha kunskap om andras situationer, om att kunna 

uttrycka ett verbalt och ett icke verbalt språk.  
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Vygotskij (1995) menar att barn dramatiserar det som händer i nuet för framtiden. Genom 

dramatiseringen lär de sig något som de sedan kan upprepa i framtiden eftersom hjärnan 

bevarar tidigare erfarenheter. Ju fler erfarenheter vi samlar på oss, desto mer utvecklas 

fantasin och därmed möjligheten att föreställa framtida skeenden. Edvall (2006) uttrycker 

följande i konferensrapporten om kultur och estetik som hon sammanfattat: 

 
Drama främjar personlighetsutveckling. Man kliver bort från sig själv, i skydd av en roll. Man 

vågar göra saker som man inte vågar annars, man tränar sig i mod. Sedan tar man med sig 

erfarenheterna när man kliver tillbaka till sig själv. (Edvall, 2006, s. 12) 

 

Öfverström (2006) har utifrån sin forskningsstudie sammanfattat vad lärare anser att eleverna 

blir bättre på när de arbetar med drama som inlärningsmetod. Hon ger exempel som att 

självförtroendet hos eleverna ökar, de blir bättre på att lyssna, förstå och sätta sig in i andras 

situationer. De får använda nya kunskaper inom det icke-verbala språket, samtala och blir mer 

spontana med hjälp av drama. Dessutom finner eleverna många gånger nya sidor hos varandra 

som de inte sett förut.  

 

Way (1978) skriver att drama handlar om att utveckla människor och deras intuition. Även 

han menar att dramat utvecklar gemenskapen i en grupp och kontroll av hela kroppen. Genom 

drama övar eleverna också på sin fantasi som i sin tur öppnar upp för sinnena. Han hävdar 

också att människans förmåga att tala stimuleras med hjälp av dramat. Way tar dessutom upp 

dramats betydelse för den språkliga utvecklingen då han säger att vi kan använda dramat som 

ett sätt för att kontrollera språket och dess funktioner. Han poängterar vikten av att arbeta med 

elevens egen bakgrund med dramats hjälp för att utveckla språket. 

 

 

3.2.3 Musik och språkinlärning 
 

Aulin-Gråhamn (2004) skriver att musikens ställning i skolan är en annan än vad exempelvis 

det estetiska ämnet bild har. Hon menar att musiken många gånger idag är frivillig i skolan 

och dessutom håller många elever på med musik på fritiden.”Jämfört med bildundervisningen 

är musiken betydligt mer inriktad på social interaktion.” (Aulin-Gråhamn, 2004 s. 26) 

 

Uddén (2004) fil.dr. i musikpedagogik har utgivit boken ”Tanke – visa – språk” och nämner i 

boken teorier från det evolutionsteoretiska hållet som säger att människan är skapt för att 

kunna imitera rytmiskt ljud. Uddén menar att vi har en medfödd förmåga att imitera rytmiskt, 

både med musik och med kroppsrörelser och att vi med tiden kopplar ihop det första imiterade 

språket med tanke och ord. För att det barnet hör lättare skall fastna i minnet finns ett behov 

av att höra rim, ramsor och visor. Detta hjälper barnet att höra och upprepa språket. Uddén 

framhåller det faktiska att människan i alla tider använt sig av musik som en del i 

språkinlärningen. Hon nämner personer och storheter som Platon och Homeros som långt 

tillbaka använt musik, dans och rytm som ett led att utveckla bland annat talet. På den tiden 

var det viktigt med den muntliga förmedlingen och för att mottagaren lättare skulle förstå 

talets innebörder och budskap var texten ofta upplagd på ett rytmiskt sätt. Uddén skriver 

vidare om pedagoger och psykologer som sedan länge har framhållit vikten av motoriska 

aktiviteter när elever ska lära sig att skriva och läsa. Ett tydligt uttal och förståelsen av ett 

språk främjar förmågan att lära sig att läsa och skriva. Uddén pekar på tonen och rytmens 

mening för språket då de skapar möjlighet att imitera andra och skapa förståelse för 

betydelsen av det talade språket. 
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Ong (1991) jämför talspråket med skriftspråket och menar att vi kan använda oss av 

synminnet för att komma ihåg skriftminnet, då de skrivna orden blir till ordbilder. När det 

gäller att ta till sig talspråket däremot måste vi tillämpa andra tillvägagångssätt för att komma 

ihåg och förstå det som sägs. Om orden får hjälp av musiken och den rytmiska formen blir det 

också lättare att bearbeta och minnas. Uddén (2004) skriver att vi fångar in talspråket först 

innan vi uttrycker oss. Hon anser också att det i skolan finns en äldre föreställning om att barn 

ska bli vuxna genom att läsa och skriva sig till lärandet. Genom att istället bland annat 

använda sång och musik i undervisningen aktiverar och stimuleras elevernas hela hjärna 

eftersom de olika hjärnhalvorna måste samarbeta. Wiklund (2001) skriver att redan tidigt tar 

barn in musik och text som de i livet använder för att växa som personer. Sången, pulsen och 

rytmen har stor betydelse för språkutvecklingen.  

 

Uddén (2004) tycker att pedagoger och föräldrar bör sjunga, dansa och rimma med sina barn, 

särskilt när de fortfarande har svårt att läsa andras texter utan att förstå innehållet. Författaren 

menar vidare att det är viktigt att de äldre barnen ska få möjlighet att utvecklas språkligt 

genom exempelvis rytmiska lekar och sånglekar, att få använda sin röst och kroppsliga 

förmåga. Detta borde enligt Uddén ingå i en vanlig skoldag. Uddén menar att människor i alla 

åldrar utvecklar sin språkliga förmåga så som läs- och skrivutvecklingen genom en pedagogik 

som är riktad mot det musiska hållet.  

 

Uddén (2004) skriver om en studie som gjorts av språkforskare angående läsförmågan hos 

nybörjare där man jämförde musikalisk lyssnarförmåga och fonetisk medvetenhet. I resultatet 

kunde man urskilja att de barn som hade högst resultat på det musikaliska tontestet samt den 

fonetiska medvetenheten visade även på den bästa läsförståelsen. Att uttrycka sig i dans och 

musik är inte bara bra för kroppen, koncentrationen, motoriken, minnet eller stimulans för 

hjärnan, utan musiken har även en stor betydelse för den språkliga utvecklingen. ”Musik kan 

också ses som språk – och meningsbärande och som ett stöd för språkets utveckling.” (Uddén, 

2004, s. 70) 

 

Strandberg (2007) skriver om vilka färdigheter och egenskaper som utvecklas då vi håller på 

med musik. Strandberg menar att musicerandet utvecklar självkännedom och självförtroende 

hos eleverna samtidigt som det skapar en lugn atmosfär och där eleverna kan och vågar 

utrycka sig genom musik. Uddén (2004) har dragit slutsatsen att visan och visandet är ett 

pedagogiskt redskap mot språket då barns tysta tanke ges språkliga begrepp. ”Människans 

tredje hjärnnivå, tanke och språkhjärnan, mognar och växer till sig genom stimulans av de 

lägre nivåerna” (Uddén, 2004, s. 15) 

 

Uddén (2004) skriver att musik och språk utvecklar båda hjärnhalvorna och medför att de 

måste samarbeta. Därmed skapas en mening som främjar ett samband mellan tonen, rytmen 

och språket. När barn stärker sin medvetenhet för det auditiva ger det dem ökade möjligheter 

att utveckla sitt verbala språk genom sin semantiska och fonetiska medvetenhet. Det är viktigt 

med ett lustfyllt lärande fyllt av gemenskap. Att sjunga rörelsevisor ger stimulans för hela 

hjärnan som i sin tur ökar den språkliga medvetenheten.  

 

Uddén skriver vidare att lärarutbildningarna för tidigare år har tagit bort mycket av den 

musikundervisning från schemat som fanns förr. Hon pekar på styrdokumenten som många 

gånger tar för givet att estetiska ämnen som bild, musik och dans numer har pedagoger som är 

speciellt utbildade för detta. Uddén använder ordet risk när hon talar om att musiken ofta och 

endast överlåts till särskilda musiklärare. Barnen har ett behov av att pedagogerna kan 
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använda sig av musik i den dagliga undervisningen, dels för vardagskulturen och dels som ett 

medel för att kunskap och språkinlärning. 

 

 

3.3 Andraspråkinlärning 
 

”Andraspråk: språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk 

(modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig  

kommunikation.” (www.ne.se) 

 

Nedan inleder vi med en kort introduktion av forskning om andraspråk. Därefter presenteras 

perspektiven behaviorism, kognitivism och sociokulturellt perspektiv inom 

andraspråksinlärning. Vi avslutar med att presentera andra aspekter att ta i beaktning vad 

gäller andraspråksinlärning samt synen på metodik inom detta område.  

 

Lightbown och Spada (2006) samt Hammarberg (2004) påpekar att andraspråksinlärning på 

många sätt liknar förstaspråksinlärning när det kommer till hur vi tillägnar oss språk. Därför 

bör vi se till de allmänna teorier som finns kring språktillägnandet: behaviorism, kognitivism 

samt det sociokulturella perspektivet, vilka vi presenterat under rubriken lärandeteorier. 

Hammarberg menar att en skillnad mellan första- och andraspråksinlärning är att 

andraspråksinlärning både sker via formell- och informell inlärning, det vill säga både genom 

undervisning och genom kontakt med språket i vardagen. En annan skillnad är att vårt första 

språk, vårt modersmål, hör vi redan då vi ligger i vår mammas mage medan ett andraspråk 

kan tillägnas när som helst i livet. En tredje skillnad är att vid andraspråksinlärning kan vi 

redan ett språk. Detta kan enligt Lightbown och Spada (2006) vara en fördel när vi lär oss ett 

nytt språk, eftersom vi då har en förkunskap om hur språk fungerar. Att det finns skillnader 

har gjort att forskare ägnat sig åt att forska kring hur människan specifikt tillägnar sig ett 

andraspråk.  

 

I Hammarberg (2004) kan vi läsa att andraspråksforskningen i Sverige tog fart omkring 1970 i 

och med den ökande invandringen till Sverige då behovet av kunskap kring språktillägnandet 

ökade för att kunna tillgodose människorna med en så god undervisning som möjligt i det 

svenska språket. I och med att forskningen redan startat i andra länder kom den svenska 

andraspråksforskningen att ske i aktiv kontakt med denna. Hammarberg beskriver även hur 

andraspråksforskningen efterhand har utvecklats till att bli mer komplex och mångfacetterad. 

Forskarna har svårt att bli ense om vilken metodik som passar andraspråksinlärare allra bäst 

vilket kan kännas frustrerande för de som undervisar i andraspråk.  

 
Many teachers watch theory developement with interest, but must continue to teach and plan 

lessons and assess students’ performance in the absence of a comprehensive theory of second 

language learning. (Lightbown & Spada, 2006, s. 50)  

 

Lightbown och Spada (2006) presenterar ett flertal teorier om hur vi människor tillägnar oss 

ett andraspråk. Precis som för förstaspråksinlärningen så framhåller en del miljön som 

viktigast, andra framhåller den medfödda förmågan (arv) och många menar att lärandet sker i 

ett socialt sammanhang där både arv och miljö samspelar. Inom behaviorismen, som hade 

stark påverkan på undervisningen på 1970-talet menade forskare att andraspråksinlärningen 

bäst skedde genom att eleverna lärde sig ord, dialoger och meningar utantill. I Ellis (1997) 

beskrivs att andraspråksinlärarna enligt behavioristerna lärde sig genom att imitera de som 

kunde språket och fick belöning eller bestraffning beroende på hur bra de klarade uppgiften. 

http://www.ne.se
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Om andraspråksinläraren exempelvis skulle uttala den engelska meningen ”Give me a 

pencil”, fick denne pennan om uttalet är rätt.  

 

I Kjellin (2002) framhåller författaren körövningar, som är en liknande metodik; lyssna-

härma-uttala, dock är inte denna metodik på samma sätt stimuli-responsbetonad. I denna 

metodik lyssnar och repeterar andraspråksinlärarna hela övningsfraser efter läraren ett flertal 

gånger. Författaren menar på att det är viktigt att andraspråksinlärarna får in melodin och 

rytmen i språket för att inte fastna i ett så kallat fossiliserat uttal där en brytning av svenskan 

blir ett hinder i deras liv. Under uttalsövningar kommer automatiskt träning av grammatik in i 

ett naturligt sammanhang vilket gör att uttalsövningar främjar all språkinlärning. Författaren 

menar vidare i enighet med många andra språkforskare att världens språk är mer lika än olika 

varandra vilket andraspråkselever bör göras medveten om samt att vi bör använda vad vi vet 

om hur barn tillägnar sig sitt första språk i tillägnandet av andraspråket eftersom ens 

förstaspråkstillägnan sällan misslyckas. Av detta har Kjellin har bland annat tagit fasta på att 

”inlärningen går bäst om du använder hela din kropp och alla dina sinnen inklusive din 

fantasi.” (Kjellin, 2002, s. 41)  

 

De forskare som har ett kognitivt perspektiv, nativisterna, anser bland annat att det inte är att 

bara lära in dialoger och meningar utantill. I Lightbown och Spada (2006) samt i Hammarberg 

(2004) presenteras teorin om att det i våra hjärnor finns en medfödd kunskap om hur språk 

tillägnas och som förklarar varför vi kan lära oss delar av språket utan att någon lär oss och 

därför inte behöver vara helt beroende av vilken miljö vi hamnar i för språkinlärning. I 

Lightbown och Spada (2006) presenteras inom kognitivismen även andraspråksforskaren 

Stephen Krashen som bland annat utarbetat teorien om ett Affective filter som finns i vår 

hjärna och som är ett hinder för att språkinlärningen. Detta ger en förklaring till varför våra 

hjärnor inte kan ta till oss allt i alla lägen. Han menar på att inlärning inte bara sker hela tiden 

och utan vidare, utan menar att våra känslor, attityder och hur vi mår påverkar inlärningen. 

Om vi är exempelvis är spända, ledsna, uttråkade eller oroliga kommer delar av inlärningen 

att filtreras bort. För att vi ska ta in kunskap anser Krashen att det språkliga inflödet också bör 

ligga på rätt nivå, lite högre än den nivå andraspråkinläraren befinner sig på. Krashen (1988) 

framhåller att om atmosfären i andraspråksklassrummet är tillåtande för misstag riskerar vi 

inte att kunskapen filtreras bort.  

 

I Lindberg (2005) påpekar författaren att i dagens forskning betonas främst språkets sociala 

och kommunikativa aspekter. Inom det sociokulturella perspektivet presenterar Lightbown 

och Spada (2006) olika teorier om att lära genom att tala, bland annat Michael Longs 

Interaction Hypothesis där han resonerar: 

 
1. Varierande interaktion gör tillförseln omfattande/innehållsrik 

2. Omfattande/innehållsrik tillförsel främjar tillägnandet/inlärningen 

Alltså: 

3. Varierande interaktion främjar tillägnandet/inlärningen 

(Lightbown & Spada, 2006, s. 43: vår översättning) 

 

Hammarberg (2004) redogör bland annat för projektet Pidgin-deutsch, där språkforskare 

undersökte språkinlärning i tyska hos vuxna gästarbetare från Sydeuropa, då bosatta i 

Tyskland. De tittade på sambandet med språkliga faktorer, till exempel kön, ålder, hur länge 

de vistats i Tyskland samt kontakt med människor med tyska som förstaspråk. De kom fram 

till att ålder och kontakt med människor med tyska som förstaspråk var de faktorer som främst 

påverkade språkutvecklingen. Att tala i konkreta situationer samt att det finns en mening med 

att lära sig är viktigt för hur språket utvecklas framhålls också av författarna och de ställer sig 
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frågande till om grammatikböcker där språkliga strukturer inte har något sammanhang och 

verklighetsanknytning verkligen gynnar språkinlärning. De framhåller social interaktion där 

språket blir autentiskt som något som krävs för att språk ska läras in. 

 

Lindberg (2004) framhåller inom det sociokulturella perspektivet andraspråksforskaren 

Evelyn Hatch. Hatch var den andraspråksforskare som under 1970-talet var först med att 

betona samtalets roll för andraspråksutveckling. Hon menade att språkutveckling sker när 

andraspråksinlärarna samtalar med infödda i landet. Infödda kan likt Vygotskijs och Bruners 

tankar, stötta andraspråksinläraren i dennes språkutveckling genom att exempelvis 

komplettera och fylla i det andraspråkinläraren säger.  

 

Vygotskijs teorier om interaktion förefaller haft en stark påverkan på forskare inom 

andraspråk. Två av dem Lantolf och Apple (1994) har även skrivits en bok med titel 

”Vygotskian approaches to Second Language research” där de sätter Vygotskijs tankar kring 

den proximala utvecklingszonen i ett andraspråksperspektiv och menar på att 

andraspråksinlärare med hjälp av interaktion med lärare och klasskamrater, både de med 

svenska som modersmål och som andraspråk som stöd, har möjlighet till ett gott 

språkutvecklande.  

 

Vi har nu presenterat de olika perspektiven men utöver dessa finns det andra aspekter att ta i 

beaktning vad gäller andraspråksinlärning. Forskarna diskuterar det faktum att alla individer 

är olika och lär på olika sätt. ”Barn och ungdomar med tvåspråkighet är en heterogen grupp 

som i många fall endast har det gemensamt att de använder två eller flera språk i sitt dagliga 

liv och att de genomgår någon form av tvåspråkig utveckling under sin uppväxt.” (Gröning, 

2003, s. 9). I Ellis (1997) framhålls några olika individuella faktorer som kan påverka 

språklärandet exempelvis personlighet – hur ängsliga respektive risktagande vi är, samt vår 

lärstil, ålder, motivation och fallenhet för språk.  

 

Lightbown och Spada (2006) påpekar hur svårt det är att veta om språket tillägnas fortare på 

grund av metodiken eller om det beror på personliga egenskaper hos individen såsom god 

motivation, hög intelligens, passande personlighetsdrag. De menar på att lärare ofta kan erfara 

att en hög motivation hos eleven främjar lärandet, men att det är svårt att veta om det är 

motivationen som påverkar lärandet eller om det är glädjen och nyttan av lärandet som 

påverkar motivationen. Vidare resonerar författarna om intelligens och att man kan vara 

intelligent på många olika sätt. Forsell (2005) skriver bland annat om pedagogen Howard 

Gardner som menar att vi människor har en mångfald av intelligenser (eng: multiple 

intelligences) som vi var och en äger: språklig, logisk-matematisk, visuell-rumslig, kroppslig-

kinestetisk, musikalisk, social, intrapersonell, och naturalistisk intelligens. Vi kan ha mer eller 

mindre starka sidor vilket gör att vi är olika och lär oss på olika sätt.  

 

Lightbown och Spada (2006) lyfter fram olika perspektiv om vad det är att kunna ett språk. Är 

det att kunna tala flytande eller kanske att ha kunskaper om språket? Om det är kunskaper om 

språket kan det kanske visa sig att intelligens har mer betydelse än om det gäller kunskap i att 

tala. Trots att det finns lite belägg för hur mycket de individuella skillnaderna hos 

andraspråksinlärare påverkar andraspråksinlärning anser författarna att vi ändå ska vara 

skeptiska till om en enda metod och en enda lärobok kan passa alla inlärare, samt ha i åtanke i 

all undervisning att intresse och motivation hos individerna kan främja inlärandet, vilket bland 

annat innebär intressant, varierande och anpassad undervisning efter ålder och förmåga samt 

hög förväntan och positivt klimat.  
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I Ladberg (2000) framhåller författaren var varje andraspråkselev behöver för att inlärning ska 

ske: 

 
Utifrån hjärnans sätt att fungera kan vi formulera några nödvändigheter: 

- Varje elev behöver känna sig trygg och glad, fri från hot och stress 

- Varje elev behöver känna sig omtyckt 

- Varje elev behöver tro att hon har möjlighet att lyckas 

- Varje elev behöver vara motiverad  

(Ladberg, 2000, s. 42) 
 

Vilka metoder bör lärare då använda för att elever med svenska som andraspråk skall få en så 

god inlärning som möjligt? I Gröning (2003) betonar författaren bland annat interaktiva 

arbetssätt, undersökande uppgifter, tematiska studier och mångsidigt kreativa uppgifter som 

gynnsamma för andraspråkinlärare. Holmegaard (1999) skriver i sin avhandling 

”Språkmedvetenhet och ordinlärning” om betydelsen av att andraspråkselever ska få 

möjlighet att använda nya begrepp i olika omgivningar och meningsfulla sammanhang. I 

kursplanen för svenska som andraspråk läser vi att: ”För att ett språk skall bli väl befäst och 

utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll.” 

(www.skolverket.se)  

 

Hatch (1992) framhåller att metodiken för andraspråksinlärare bör vara varierande eftersom 

det är så mycket i den nya kulturen som hör samman med språket. Inläraren behöver få 

möjlighet att lära sig hur vi hälsar, åker buss, handlar, hur sarkasm och ironi uttrycks, hur vi 

talar då man är glad, arg, ledsen på och så vidare. Lindberg (2005) framför ytterligare 

aspekter som att språk varierar i olika situationer och sammanhang på olika sätt i olika 

kulturer och att andraspråksinlärare därför även behöver en pragmatisk kompetens. Denna kan 

främjas genom att eleverna har tillgång till ljudband och filmer som i olika situationer återger 

naturligt samtal mellan olika människor i olika roller samt genom att eleverna själva 

genomför olika rollspel och scenarion. I Lindberg framhålls att kunna ett språk är att kunna så 

många olika delar och vikten av att lärare tar in alla delar i undervisningen såsom vokabulär, 

grammatik, uttal, pragmatik och diskurs. Vidare betonas att både inflöde och utflöde är viktigt 

för inlärningen, det vill säga att andraspråksinlärarna både får lyssna till språket och tala 

språket. I Lindberg (2005) påpekar författaren också att en och samma aktivitet kan ha olika 

utfall beroende på olika faktorer såsom lärarens sätt att introducera uppgiften, kemin i 

elevgruppen, elevernas språkliga nivå och kulturella bakgrund samt deras tidigare erfarenheter 

av denna typ av aktivitet. I Linnarud (1993) framhåller författaren att det knappast troligt 

finns en metodik som passar alla inlärare med tanke på de individuella egenskaperna hos 

inlärarna. 

 
Lärarens viktigaste uppgift är att ge eleverna en god språklig miljö där inlärning kan ske så 

effektivt som möjligt. Centralt i detta är tankarna om självförtroende och motivation. Känner 

eleverna att de lyckas med uppgiften blir de inspirerade att gå vidare. (Linnarud, 1993, s. 107)  

 

 

3.4 Estetik och andraspråksinlärning 
 

Inom detta område finns det idag inte så mycket forskning. Vi kommer nedan att presentera 

det vi hittat kring estetik och andraspråksinlärning.  

 

Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik och författare. Hon har studerat och skrivit en rad 

böcker om flerspråkighet och menar på att om eleverna får använda många sinnen och vara 

http://www.skolverket.se
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aktiv med både kropp och intellekt underlättar det språkinlärningen. ”När eleverna får skapa 

bilder, utställningar av föremål, sånger, rappande, dramatiseringar och teater och andra 

konstnärliga former, kan de använda många sinnen, och det bidrar till att kunskaperna 

integreras starkare.” (Ladberg, 2000, s. 204)  

 

Ladberg (2003) framhåller de estetiska ämnena på olika sätt som bra pedagogiska hjälpmedel 

vid språkinlärning. Drama är ett bra hjälpmedel till att få eleverna att tala. Att gå in i en roll 

istället för att tala utifrån sig själv är ett enkelt sätt att få eleverna att våga tala, vilket är 

viktigt för att de ska få en grundsäkerhet, bli förstådda och för språkutvecklingen. Drama är 

även en bra metod till att träna att kroppen och orden uttrycker samma sak. När de inte gör det 

blir det väldigt svårt för andra att förstå. Vidare anser Ladberg att bild är en bra pedagogisk 

metod till språket då eleverna får gestalta sin tanke om något, och att sedan berätta om det 

hjälper språket att växa. Skapandet hjälper eleverna att uttrycka sina känslor, tankar och 

föreställningar och genom att till exempel titta på fotografier, minnas och berätta förankras 

språket. Ladberg menar att musik, rytm och rörelse är bra hjälpmedel till att lägga grunden i 

språket då eleverna får bekanta sig med språkets ljud och grammatiska uppbyggnad och att 

om att musik hjälper eleven att minnas. ”Att rappa läxan gör att den lättare sätter sig i 

långtidsminnet” (Ladberg, 2003, s. 187). Ladberg påpekar att när eleverna via de estetiska 

ämnena får använda hela meningar istället för enstaka ord får de grammatiken på köpet. 

 

Öfverström (2006) menar att i drama som kommunikationsämne får barnen möjlighet att 

känna trygghet och förstärka sin egen identitet och sitt kulturella arv. Från den 

utgångspunkten kan sedan barnen lära sig om andra kulturer, begrepp och traditioner. I 

lärandemiljöer är det viktigt med människors möten i olika kommunikativa sammanhang. 

Miljön runt omkring lärandet ska få vara mångkulturell, något som bidrar till att vi blir 

medvetna om att barn kan komma från olika länder, ha olika bakgrund och bära med sig olika 

erfarenheter och traditioner. Därmed kan elever från andra länder bygga upp en identitet i 

landet som kommer att bli deras nya hemland. 

 

Inger Lindberg, professor vid Göteborgs universitet med inriktning på forskning i svenska 

som andraspråk, framhåller i Lindberg (2005) fördelarna med att använda rollspel i 

andraspråksundervisningen. I rollspelet får deltagarna prova på att vara i andra situationer 

som är verklighetsanknutna och tala utifrån den aktuella situationen. De får även träna att 

bygga samman ett samtal, samt kan öva delar av språket som inte lika lätt kommer in i annan 

undervisning såsom att förklara, kräva, övertala och stå på sig. De nackdelar hon ser med 

rollspel är att eleverna inte lika aktivt korrigerar sig själva och tänker på formen i språket när 

de agerar. Är syftet med undervisningen att koncentrera sig på formen och inte innehållet bör 

läraren kanske därför inte använda rollspel. 

 

Ulf Jederlund (2002) är musikhandledare, musikterapeut, utbildare och handledare. Han har 

skrivet boken Musik och språk där han diskuterar bild-drama-musik-rörelse/dans som en väg 

till språkinlärning. Han har utgått från olika projekt i invandrartäta områden exempelvis 

Tensta, en förort till Stockholm, där ett musikspråkförskoleprojekt pågår. I musiken har elever 

med olika bakgrund alla förutsättningar att glädjas och lyckas. Sådana miljöer utvecklar 

språket då glädjefyllda upplevelser och känslan av att lyckas leder till ökad lust att uttrycka 

sig. ”Jag kan inte prata, jag kan inte uttrycka mig – alltså är jag tyst” […] ”Jag kan sjunga och 

dansa, jag kan uttrycka mig – alltså talar jag.” (Jederlund, 2002, s. 146).  

 

Widmark (2007) har skrivit texten ”Sång och integration i skolan – så arbetar vi i Bergsjön”. 

Bergsjön är en förort till Göteborg där en stor andel av invånare har annat modersmål än 
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svenska. I kapitlets inledande del börjar hon med att skriva detta: ”Att få växa upp med texter 

och melodier som skapar en rik och vacker bilderbok i själens innersta och som finns med på 

hela resan genom livet är en skatt som alla barn bör få tillgång till” (Widmark, 2007, s. 101). 

 

Widmark skriver även om det hinder som de mött, bland annat att uppfattningen om musik i 

skolan varierar bland de olika nationaliteterna. I många länder har sång och musik ingen hög 

status som lärandeverktyg i skolan och föräldrarna är därmed inte medvetna om ämnets 

positiva inverkan på lärande. Widmark påpekar att det tar lång tid att förmedla denna kunskap 

då kulturerna och uppfattningar om lärande skiljer sig åt.  

 
Vissa elever kan vara förbjudna att sjunga och dansa. Man kanske inte heller får ta i varandra 

eller hålla varandra i handen. Att konsertera i kyrkorum utesluter många barn, som inte får 

komma dit på grund av sin religion […] Kommer man från en kristen minoritet i ett land på 

kontinenten, kan man förbjudas att sjunga. Föräldrarna är oroliga att eleven luras ut i farliga 

sammanhang som inte är bra för moralen. (Widmark, 2007, s. 102) 

 

Ladberg (2000) menar att en bild kan hjälpa eleven att få ett sammanhang men den kan också 

försvåra i mötet med texten då tolkning och avläsning av bilder är kulturellt bestämt och 

Ladberg påpekar att bilder likaväl som ord kan behöva förklaras för elever. Ladberg resonerar 

vidare om att vi i Sverige och andra västerländska samhällen är vana vid bilder, ikoner och 

symboler medan barn från andra länder kan ha svårigheter med att tolka och ta till sig bilder 

på samma sätt. 

 

 

3.5 Styrdokument  
 

Här nedan kommer vi att ta upp vad läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, säger om estetiska uttrycksmedel i 

skolansverksamhet samt delar av kursplanen i svenska som andraspråk, som har med vårt 

valda ämne att göra. 

 

3.5.1 Läroplanen, Lpo 94 
 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 

2006) står det att: 

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

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

skapande i bild, text och form skall 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 skall tillägna 

sig. ( s. 7) 

 

3.5.2 Kursplanen i svenska som andraspråk  
 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

 

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas 

fortsatta liv och verksamhet. Skolan skall genom ämnet svenska som andraspråk ge eleverna 

möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer. 
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Mål att sträva mot 

 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra 

 

– stimuleras till eget kulturellt skapande och till att ta del i kulturutbudet. 

 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet erövrar ett medel för tänkande och lärande, kontakt 

och påverkan. (www.skolverket.se) 

 

http://www.skolverket.se
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4 Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilken datainsamlingsmetod vi valt och hur vi gått 

tillväga. Vi kommer även presentera informanterna och urvalet samt etiska synpunkter. 

Slutligen beskriver vi om hur vi bearbetat och analyserat våra kvalitativa intervjuer.  

 

Vi har här utgått från Backman (1998) ”Rapporter och uppsatser”, Patel och Davidsson 

(2003) ”Forskningsmetodikens grunder”, Trost (2005) ”Kvalitativa intervjuer samt Kvale 

(1997) ”Den kvalitativa forskningsintervjun”.  
 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 

Eftersom vårt syfte är att beskriva och jämföra lärares uppfattning om samt rapporterade 

användning av de estetiska ämnena som verktyg för andraspråkselevers språkinlärning har vi 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer med olika lärarkategorier. Vårt syfte är inte att 

observera hur elever lär sig utan vi är ute efter lärares uppfattning om hur elever lär sig. 

Därför har vi inte gjort några observationer av elever utan endast använt oss av kvalitativa 

intervjuer med lärare. Eftersom vi är ute efter variationer och djupare tankar om 

informanternas syn på andraspråksinlärning med estetiska ämnen som verktyg, så utgick vi 

ifrån kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa intervjuer och enkäter. 

 

Backman (1998) och Kvale (1997) menar att kvantitativa intervjuer handlar om siffror och 

frågeformulär som syftar att mäta storlek, mängd och antal. Backman (1998) skriver att en 

kvalitativ metodik istället karakteriseras av att man använder skrivna eller talade 

formuleringar. Kvale (1997) menar även att en kvalitativ metod är inriktad mot människan 

och dess tankar och situation. Patel och Davidsson (2003) framhåller att syftet med den 

kvalitativa intervjun är vi som intervjuare ska hitta och urskilja informantens tankar och 

uppfattningar om intervjusvarens kärna.   

 

Trost (2005) poängterar att i den kvalitativa intervjun är inte alltid kön och ålder det 

intressanta. Det är inte intressant för oss heller i vårt arbete då vi istället är ute efter analysen 

mellan människors varierande sätt att tänka. Trost menar att användandet av kvalitativa 

intervjuer ofta ger innehållsrika svar och ett rikt material ställs till förfogande. Frågorna kan 

vara enkla medan svaren ofta ger ett stort innehåll att arbeta med. I den kvalitativa intervjun 

går det att hitta och förstå olika åsikter, skillnader och mönster av erfarenheter och händelser. 

Den kvalitativa intervjumetoden är passande för oss när vi är ute efter att förstå variationer 

och mönster i människors tankar och handlingar.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det i en kvalitativ intervju är viktigt att både 

intervjuaren och informanten ska vara delaktiga i det samtal som växer fram under intervjun. 

Intervjuaren har till uppgift att hjälpa den som blir intervjuad att bygga upp ett förtroende och 

föra samtalet vidare, något vi under våra intervjuer tagit fasta på. Våra informanter har ställt 

upp frivilligt utan att egentligen haft någon nytta av intervjun själva. Kvale (2005) menar att 

de som intervjuar bör ha kunskap och vara pålästa inom det område intervjun handlar om, 

vilket vi båda har varit. På så sätt har det underlättat för oss när informanterna ställt frågor 

kring vårt ämne då vi kunnat svara dem på ett bra sätt. 
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Trost (2005) menar att standardisering innebär att intervjusituationen samt frågorna är 

desamma för alla informanter. Vi har utgått från samma intervjufrågor till alla våra nio 

informanter för att kunna jämföra deras svar. I en del fall har vi följt frågorna som de kommer 

medan vi i vissa intervjuer tagit frågorna som det passat sig i samtalet. Detta har i vårt fall 

berott på informanternas olika sätt att bemöta våra frågor och ta till sig ämnet. Strukturering 

förklarar Trost med två innebörder, dels att det finns fasta svarsalternativ i frågorna, 

exempelvis som i enkäter och dels att frågorna följer samma mönster. I Patel och Davidsson 

(2003) läser vi dock att kvalitativa intervjuer ofta innehåller en låg grad av standardisering 

vilket innebär att informanten får möjlighet att ge öppna svar till frågorna. Patel och 

Davidsson menar vidare att när intervjuaren ställer frågorna i bestämd ordning är det med en 

hög grad av strukturering. Låg grad av strukturering innebär därmed att ordningen på frågorna 

som intervjuarens ställer inte behöver vara desamma för alla. Vi har använt oss av fasta 

intervjufrågor men alltid haft öppna svarsalternativ och frågorna har varit uppdelade i teman 

och många gånger gått in i varandra.   

  

Vi har utgått från den kvalitativa intervjuns sju stadier som beskrivs i Kvale (1997) där han tar 

upp: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Med det 

första steget tematisering menar Kvale att forskarens uppgift är att ta reda på vad denne vill 

undersöka och varför. Det är inte av vikt att ännu börja titta på metoden. För vår del innebar 

detta stadium att vi satte oss ner och funderade om vad vi ville att arbetet skulle handla om. Vi 

tog vara på de ämnen vi mött i utbildningen och sammanförde till slut det estetiska med 

andraspråkinlärning. Under planeringen tänkte vi igenom hur vi ville lägga upp arbetet och 

vilken informationshämtande metod vi ville använda. Kvale menar att i detta stadium sker en 

genomtänkt grovplanering av hela arbetet från planeringens början till rapportens slut. I tredje 

stadiet som är intervjun genomförs själva intervjuerna. Vi utgick från våra förgjorda 

intervjufrågor (se bilaga 1). För att få reda på våra forskningsfrågor ställde vi intervjufrågor 

kring uppfattning och användning av de estetiska ämnena. Vi delade in frågorna i olika teman, 

bild, drama respektive musik, där samma frågor ställdes under respektive estetsikt 

uttrycksmedel. Dessutom ställde vi en fråga i slutet om vad informanterna allmänt ansåg om 

de estetiska ämnena som verktyg för andraspråksinlärning. Våra första frågor var av mer 

allmän karaktär för att få en uppfattning av vem de var och hur de arbetade med 

andraspråksinlärning.  

 

Efter varje intervju förde vi ner informationen skriftligt på dator så att det skulle underlätta 

analysen. Detta stadium kallar Kvale för utskrift. Det femte stadiet är enligt Kvale analysen 

där forskaren ska bestämma sig för vilken analysmetod som passar bäst utifrån ämnet, syftet 

och våra intervjufrågor. Tillsammans bestämde vi utifrån Kvales tankar hur vi ville lägga upp 

resultat och analys. Vi valde att använda våra forskningsfrågor som utgångspunkt och dela in 

informanternas tankar under de olika ämnesområdena bild drama och musik. I det steg som 

Kvale benämner Verifiering funderade vi över tillförlitligheten på våra intervjufrågor och 

informanternas svar, samt tillförlitligheten av vår egen tolkning och analys. Under det sjunde 

och sista steget Rapportering är det dags för forskaren att skriva ihop rapporten samt 

diskutera det denne kommit fram till i resultat. Vi har under rapporteringen diskuterat, tolkat 

och dragit slutsatser av informanternas tankas samt jämfört dessa med litteratur och våra egna 

åsikter. 

 

 

4.2 Informanter   
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Vår undersökningsgrupp bestod av nio lärare från Norrbottens län, varav tre olika lärare från 

en kulturskola som har bild, drama respektive musik som sina ämnen, tre andraspråkslärare 

samt tre klasslärare i år 1–3 från skolor som ligger i invandrartäta områden. Vår tanke var att 

jämföra åsikter från flera håll, dels från de som arbetar med elever med annat modersmål och 

dels de som arbetar med de estetiska ämnena från kulturskolan som kommer i kontakt med 

andraspråkselever i sitt dagliga arbete. Informanterna valde vi för att kunna jämföra olika 

lärarkategoriers tankar om de estetiska ämnena som ett verktyg för språkinlärning för elever 

med annat modersmål än svenska. Trost (2005) skriver att det är viktigt att urvalet är 

heterogent; att det finns variation i tankar och åsikter mellan informanterna. Detta är något vi 

försökt tänka på då vi gjort vårt urval. Det har medfört att det blivit lättare för oss att 

analysera informanternas svar och se skillnader i olika tänkesätt.  

 

Våra informanter vi intervjuat som arbetar som klasslärare kommer vi att benämna som de 

figurerade namnen L1, L2 och L3. Andraspråkslärarna kommer att få beteckningen A1, A2 

och A3 medan lärarna från kulturskolan kallas K1, K2 och K3.   

 

 

4.3 Genomförande och etiska överväganden 
 

Det första vi gjorde var att funderar över vilka skolor som ligger i invandrartäta områden samt 

vilka kontakter vi redan hade från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar eller arbeten. I 

skolor där vi inte hade några kontakter tog vi kontakt med rektorn som i sin tur gav oss namn 

på lärare att höra av oss till. I övriga fall där vi träffat informanten tidigare hörde vi av oss 

direkt till denne. Vi mailade eller ringde våra nio informanter och förklarade vilka vi var och 

syftet med vårt arbete.  Sedan frågade vi om de kunde tänka sig att ställa upp på en enskild 

intervju. Därefter bestämde vi tid och plats för intervjun som alltid skedde på deras 

arbetsplats. Trost (2005) skriver att det är viktigt att miljön ska vara ostörd och den 

intervjuade skall känna sig trygg. Informanten ska få möjlighet att välja plats, något vi haft i 

åtanke under alla intervjuerna. 

 

Före intervjuerna har vi varit noga med att informera informanterna om vår tystnadsplikt och 

vad det innebär. Vi lovade att vi inte skulle uppge några namn så att ingen utomstående ska 

kunna lista ut vem som har sagt vad. Patel och Davidson skriver att om vi som intervjuar 

själva vet vad informanterna heter och vem vi har fått vilka svar ifrån men behåller 

uppgifterna för oss själva så kallas det för konfidentialitet. Trost (2005) menar att vid 

konfidentialitet så förs inte det som sägs vidare med namn.  

 

Före intervjuerna frågade vi även informanterna om det gick bra att vi spelade in intervjun på 

Mp3 för vår egen skull. Vi förklarade att det inte skulle användas i något annat sammanhang, 

utan syftet var att det skulle förenkla för oss i bearbetningen av intervjusvaren, så att deras 

egna ord framkommer i resultatet. Trost (2005) beskriver för- och nackdelar när det gäller att 

använda bandspelare vid intervjuer. De fördelar han nämner är att intervjuaren kan lyssna 

aktivt på vad den intervjuade svarar samt gör det möjligt att lyssna till tonfall och ordval flera 

gånger. Vidare skriver Trost om möjligheten att skriva ut intervjun och noggrant skriva ner 

vad som sagts. Nackdelarna kan enligt Trost vara att det kan jobbigt för den som blir 

intervjuad då denne möjligen inte känner sig trygg i situationen med bandspelaren.  

 

I de flesta intervjuerna vi genomfört fick vi lov av informanterna att spela in intervjun på vår 

Mp3, något vi ansåg underlättade vårt arbete, även om det tog ganska lång tid att lyssna 

igenom intervjuerna och skriva av. I två av intervjuerna ville informanterna att vi skulle 
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anteckna istället och detta respekterade vi givetvis. ”Många människor vill inte bli inspelade 

på band och då ska man heller inte försöka – ett nej är även då ett nej.” (Trost, 2005, s. 54). 

Trost (2005) menar dock att en del kan känna sig besvärade av att den som intervjuar 

antecknar under intervjun då de kan känna misstänksamhet när och varför olika anteckningar 

görs.  

 

Vi har använt oss av enskilda intervjuer då vi är ute efter variationen i olika lärares synsätt. I 

en gruppintervju är det lätt att de intervjuade påvekas av varandra. Trost (2005) menar att det 

är lätt hänt att informanterna i en gruppintervju använder sig av synpunkter och uppföranden 

de egentligen inte har. Trost framhåller vidare att de tysta informanterna kanske inte kommer 

till tals och skiftande åsikter kanske inte kommer fram. Vi som intervjuar har som framgår i 

Trost (2005) tystnadsplikt men vi kan inte kräva detta av informanterna vilket kan medföra 

problem vid gruppintervjuer. 

 

När vi intervjuade informanterna var vi alltid två stycken för att båda skulle få ta del av 

intryck såsom kroppsspråk och tonfall under alla intervjuerna. Trost (2005) menar att det kan 

vara en fördel att intervjua tillsammans med någon. Om de som ska intervjua är samspelta så 

hävdar Trost att intervjun många gånger blir bättre då de som utför intervjun kan få ut mer 

information. Är de två intervjuarna inte samspelta kan det dock få motsatt effekt. Faran med 

två intervjuare kan även vara att informanten känner sig underlägsen, något som ska undvikas. 

 

 

4.4 Bearbetning, tolkning och analys 
 

När vi lyssnat igenom inspelningarna från intervjuerna skrev vi ner ordagrant vad 

informanterna sagt. Vid de antecknade intervjuerna var det svårt att skriva ner exakt, men vi 

skrev ändå ut det på datorn. När vi sedan skulle skriva resultatet av intervjuerna skrev vi om 

dem från jag till han/hon- form för att perspektivet skulle överensstämma med resultatet. 

Sedan skrev vi ut informationen vi fick ut av intervjuerna från datorn för att lättare kunna 

bearbeta och jämföra informanternas svar i materialet. Att skriva ut materialet så att forskaren 

har det framför sig är något som Patel och Davidson (2003) nämner som en fördel vid 

bearbetning av resultatet. 

 

Patel och Davidson (2003) och Trost (2005) menar att bearbetningen av materialet kan ske på 

flera olika sätt. Vid kvalitativa undersökningar är det upp till var och en att bestämma vilken 

metod som passar bäst. Författarna poängterar dock att det är viktigt med en tydlig struktur 

som läsaren lätt kan följa med i. Under arbetets gång funderade vi på upplägget av resultatet 

och valde att dela in informanternas svar efter forskningsfrågorna. Under varje 

forskningsfråga sorterade vi informanternas svar under kategorierna bild, drama respektive 

musik. Det här gjorde vi för att det skulle bli tydligare och lättare för läsaren att följa med i 

resultatet. För att sammanfatta likheter och skillnader i informanternas svar av uppfattning 

och rapporterad användning av de estetiska ämnena som verktyg för andraspråksinlärningen, 

gjorde vi en analys av resultatet. 

 

Som Patel och Davidson (2003) framhåller började vi vår diskussion med att diskutera och 

reflektera över vår metod och dess tillförlitlighet. Sedan beskrev vi vad i genomförandet av 

undersökningen vi ansåg gått bra. Dessutom problematiserade vi hur tillförlitligheten kan ha 

påverkat resultatet. Sedan reflekterade vi över vårt resultat. Med analysen som utgångspunkt 

diskuterade vi informanternas tankar och jämförde dem med vad forskningen säger kring 

estetiska ämnen som verktyg för andraspråksinlärning. För att som läsare lättare kunna följa 
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med i resultatdiskussionen delade vi upp den i olika rubriker. Slutligen skrev vi ner våra egna 

tankar kring informanternas svar och hur vi själva tänkte kring vårt ämne.     
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5 Resultat 
 

I resultatet presenterar vi först de nio informanter som deltagit i vår studie. I denna 

presentation beskriver vi vad de arbetar med samt hur de kommer i kontakt med 

andraspråkselever. Därefter beskriver vi utifrån våra forskningsfrågor hur respektive 

informant uppfattar och använder de estetiska uttrycksmedlen, bild, drama och musik, i sin 

undervisning för andraspråkselever. Valet att beskriva resultatet utifrån varje informants svar 

inom varje forskningsfråga är medvetet från vår sida. Genom den här dispositionen vill vi 

tydliggöra och visa på nyanser mellan varje informants svar. I resultatredovisningens 

avslutande del sammanfattar, tematiserar och jämför vi det resultat vi fått fram av 

intervjuerna.  

 

 

5.1 Kort presentation av informanterna 
 

 A1 är andraspråkslärare för elever i år 1-6 och har i sin grundskolelärarutbildning 

fördjupning i bild. Hon arbetar på tre skolor och kommer dagligen i kontakt med 

andraspråkselever i sitt arbete.  

 

 A2 är andraspråkslärare för elever i år f-3 och arbetar med andraspråkselever dagligen 

antingen i liten grupp i sitt klassrum eller i elevernas respektive klassrum.  

 

 A3 arbetar som andraspråkslärare på en skola med elever som går i år 1-6. Hon arbetar 

med andraspråkselever hela dagarna. A3 anpassar sina tider efter klasslärarna, när de 

kan släppa andraspråkseleverna till henne.  

 

 L1 är klasslärare och arbetar med alla ämnen i två klasser, år 1 och år 2. I dessa klasser 

finns en del barn som har svenska som andraspråk, vilket gör att hon dagligen möter 

andraspråkselever och måste fundera över vad de behöver för att lära sig.  

 

 L2 är klasslärare i år tre. I klassen finns just nu fem elever med svenska som 

andraspråk.  

 

 L3 arbetar som lärare i en klass 1-2. Hon kommer i kontakt med andraspråkselever 

genom sitt dagliga arbete i klassrummet. I klassen finns tre andraspråkselever.  

 

 K1 är utbildad bildlärare för högstadiet och gymnasiet och arbetar på en kulturskola i 

Norrbotten som bildlärare där de tar emot elever i alla åldrar.  

 

 K2 är musiklärare på en kulturskola i Norrbotten och arbetar med musikterapi och 

använder musiken som ett medel för att nå andra mål. K2 arbetar bland annat med 

elever som har svårigheter med språket. Han kommer i kontakt med andraspråkselever 

då de kommer från grundskolan till kulturskolan.  

 

 K3 är dramalärare på en kulturskola i Norrbotten. Där arbetar hon med barn från 

förskolan upp till gymnasiet och med olika grupper från olika skolor. I dessa grupper 

finns det många gånger elever med ett annat modersmål än svenska men utöver detta 

har hon inte så stor erfarenhet av just andraspråkselever.  
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5.2 Hur ser klasslärare, andraspråkslärare respektive lärare från 

kulturskolan på de estetiska ämnena som språkinlärningsverktyg för 

andraspråkselever  
 

5.2.1 Allmän syn 
 

A1 tycker de estetiska ämnena är väldigt bra verktyg för att tillägna sig språket och menar 

främst att de yngre barnen gynnas av detta i sin väg till ett språktillägnande. A2 ser också 

positivt på de estetiska ämnena och tycker att de är viktiga. Hon säger att: ”Det utvecklar dem 

som de har rätt till att utvecklas, som hela personer”. A2 tror att ämnena har stor påverkan på 

inlärningen och att eleverna kan ha en nisch inom det estetiska. Om de har svårigheter i andra 

ämnen så får de känna glädje och lust med det estetiska. De estetiska ämnena bygger också 

upp en gemenskap mellan eleverna. A3 tror att andraspråkslärare ibland kan bli lite låst 

eftersom det är lätt att känna sig pressad att hinna göra så mycket som möjligt med eleverna. 

A3 tror då att de estetiska ämnena får stå tillbaka. Det är lätt att tänka att det estetiska inte 

gynnar eleverna lika mycket men A3 menar ändå att det estetiska gynnar andraspråkelevernas 

språkutveckling i slutändan.  

 

L1 tycker att de estetiska ämnena är väldigt viktiga. Många gånger blir skolan så koncentrerad 

kring det teoretiska, men barnen behöver få variationen av bild, sång och rörelse. Hon tror att 

alla sätt är bra för att lära sig ett nytt språk då eleverna är olika inlärningstyper. En del elever 

har lätt för att lära sig genom en skriven text, medan andra elever behöver andra sätt och 

uttrycksmedel för att lära sig språket. L2 tror att eleverna lättare når målen genom att de 

estetiska ämnena är integrerade i undervisningen, vilket innebär att ge alla elever en chans. 

Hon är rädd att många lärare tycker att de inte hinner med de estetiska ämnena med alla 

nationella prov och olika mål som eleverna ska uppnå. Hon hoppas dock att de inser hur 

mycket dessa ämnen förstärker inlärningen. L2 säger att ”Jag har svårt att sätta fingret på det 

men jag är övertygad om att i hjärnan händer det något när man använder alla dessa saker”. 

L3 anser att allt med bild, drama och musik är människans helhet och olika sätt att uttrycka 

sig. Hon menar att en del elever lär sig genom att måla en bild och andra lär sig genom att 

dramatisera eller använda musik. Hon problematiserar att det bara finns svenska och matte 

med i de skriftliga omdömen de gör till eleverna idag. Det står ingenting om hur eleverna 

exempelvis använder musiken för att lära sig.  

 

K1 tror att eleverna med hjälp av de estetiska ämnena kan visa känslor, få en ökad förståelse 

och ett sug efter att berätta och uttrycka sig. K1 anser att även musiken är ett bra verktyg för 

att utveckla andraspråkselevers språk. Att få sjunga sångtexter på olika språk och att träna på 

rim och ramsor och rytmer är bra för språkinlärningen menar K1 eftersom man då inte bara 

behöver använda den lilla delen i hjärnan. Hon arbetar mycket med att frigöra och skapa 

lusten och få dem att våga och se vad som händer. Hon brukar fråga eleverna när de varit här 

vad de tar med sig när de går härifrån. Ofta har de fått mer lust och det leder i sin tur att 

språket utvecklas. K2 tycker att leka är nog det bästa inlärningssättet och att allt vi har lärt oss 

hittills har vi lärt oss av någon annan. K2 anser liksom K1 att estetiken ger lust till lärande. 

Allt som är roligt vill vi gärna göra om. Ju mer vi gör det desto roligare blir det och då lär vi 

oss mer. K2 tror att det som är roligt för barn är att leka och röra på sig, att dansa, rita, sjunga 

och spela teater. K2 menar att dessa ämnen har så otroligt stark inverkan på oss människor. I 

många andra länder är människor vana med känslomässiga uttryck. Han menar att ”Allt som 

är roligt gynnar människan”. K3 ser mycket positivt på de estetiska ämnena och säger att: 
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”Jag bara älskar allting!” Hon ser många likheter mellan dem och menar att de kan gå in i 

varandra. Hon tror att alla dessa uttryck behövs i skolan och att de befruktar varandra. 

 

För att få en mer ingående bild av hur de olika lärarna ser på de estetiska ämnena som verktyg 

för språkinlärning delar vi upp respektive forskningsfråga i bild, drama och musik samt 

presenterar varje informants tankar för sig. 

 

 

5.2.2 Bild 
 

A1 tycker att bild är ett väldigt bra verktyg för lärande. Det är ett bra instrument för att 

förstärka lärandet då bild och text används tillsammans och ett bra stöd för andraspråkselevers 

kommunikationsförmåga. Bilden är ett instrument att berätta och samtala kring då den 

framkallar frågor exempelvis: Vad är det där? Vad gör han eller hon? Dessutom kan bilden 

utvidga deras begreppsvärld. Eleven kanske inte vet vad en elefant är och har inte heller hört 

ordet. Då kan bilden vara en hjälp till att se och få begrepp för saker och ting, vilket gynnar 

språkinlärningen. A1 ser inga nackdelar med att använda bilden som verktyg för 

språkinlärning till andraspråkselever.  

 

A2 anser att bild är väldigt bra för andraspråkselever då det öppnar för samtal eller att de kan 

måla sina upplevelser. Bilden är även bra för elever som är riktigt nybörjare i språket då de får 

vila i någonting som de redan klarar av. A2 framhåller att: ”Det spelar ingen roll vilket språk 

jag pratar, jag kan ändå få ut glädje av att måla”. A2 ser inga direkta nackdelar med bilden 

som verktyg för andraspråkselever utan ser det som en möjlighet för dem att lära sig ord och 

samtala kring vad de ritat.  

 

A3 ser egentligen inga nackdelar med att använda bilden, förutom just att tiden inte räcker till. 

Hon tror att det är viktigt vad det är för typ av bild. Många av de bilder vi har i Sverige är inte 

alls nära deras verklighet där de kommer ifrån. A3 tycker att vi många gånger skulle ha mera 

bilder från andraspråkelevernas länder. Fördelarna hon ser är att elevernas fantasier kommer 

igång. Hon tror även att bilden, som så mycket annat gynnar elevernas språkinlärning. 

 

L1 tycker att bilden är ett väldigt viktigt verktyg som går att ta in i alla ämnen. För 

andraspråkselever anser hon att det är särskilt viktigt då de kan använda bilden som ett stöd i 

språket och på så sätt lättare hänga med i exempelvis en berättelse. Bilden kan också 

användas när eleverna inte förstår något ord. Om en elev inte förstår vad en vev är kan de visa 

bilden och därigenom skapa en förståelse hos eleven. L1 har svårt att se några nackdelar med 

bilden som verktyg. Den är även ett stöd som gynnar elever med svenska som modersmål, 

men hon tror det är särskilt viktigt för andraspråkseleverna. För att de ska få begrepp för 

exempelvis olika slags blommor kan det vara enklare för dem att förstå genom att de visar en 

bild än att de förklarar med fler svåra ord.  

 

L2 anser att bilden är ett stort och viktigt verktyg, dels för att de ska få uttrycka sig och dels 

för att deras kultur speglas så mycket i bilden. Exempelvis var det en av hennes 

andraspråkselever som hade svårt att uttrycka sig i skrift i deras tema om hur livet började. 

När hon fick rita en bild till temat såg L2 att eleven hade förstått och menar på att dessa elever 

genom bilden får möjlighet att uttrycka sig. Sedan tror L2 att andraspråkseleverna via bilden 

kan komma igång med att prata när de får ord för bilden. Några nackdelar ser hon inte, 

snarare tvärtom. Hon uttrycker att: ”Det är väl en frihet för dem, det andra måste de ju hela 

tiden tänka och översätta”. Hon påpekar det faktum att andraspråkseleverna hela tiden måste 
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tänka och översätta, vilket blir väldigt tröttsamt för dem. En alternativ väg till att få orden att 

fastna kan vara genom att måla, rita och sedan prata om bilderna.  

 

L3 anser att bilden är väldigt viktig för språkinlärningen. När eleverna får en bild framför sig 

får de möjlighet att ställa frågor om bilden. Andraspråkseleverna får även ett tillfälle att lära 

sig vad alla färger heter. Hon menar att fördelarna med bilden är att eleverna får möjligheta att 

uttrycka olika känslor och att få uttrycka sig på ett annat sätt. Den enda nackdel L3 kan se 

med bilden som ett verktyg för lärande är att eleverna inte alltid har tillräckligt med 

självkänsla, de tycker kanske inte att bilden de gjort blev bra. Samtidigt ser L3 det som något 

positivt så hon får möjlighet att samtala med sina elever om vad de tycker om bilden. Detta är 

utvecklande för språket. 

 

K1 arbetar mycket med bilden som språk. Hon ser bilden som ett verktyg för berättande och 

arbetar mycket med känslor och uttryck istället för olika tekniker och rätt eller fel. K1 anser 

att bilden är bra på det sätt att när barnen målar en bild så kommer orden och ett sug efter att 

uttrycka sig. Eleverna brukar ibland jämföra sina bilder. Om någon säger såhär: ”jag tycker att 

den här bilden är glad”, så kan något annat barn säga: ”jaha, jag tycker att bilden är sprallig”. 

På så sätt lär de sig flera ord och förstår varandra på olika plan. Det blir en känslomässig 

anknytning till orden, något som K1 tycker är väldigt bra. K1 anser att bilden inspirerar till 

berättande. Hon arbetar ofta med sagomålning med förskolebarn. Då får de måla med 

annorlunda verktyg som gafflar och vispar som de inte brukar göra. De blandar färger och 

experimenterar. Sedan får de titta på bilderna och själva fantisera kring bilderna vad de är 

eller vad det kan se ut som. Barnen brukar sätta ihop en saga av alla bilderna. Om det är 

någon som gjort en skalbagge så kanske de börjar med den. Den här skalbaggen är ute och 

går, sedan kommer vi till nästa bild och då får det barnet berätta vad som händer på bilden. 

Det blir massor med ord och meningar till varje bild.  

 

K1 menar att ”Berättande ger lusten till bilden och bilden ger lusten till språket”. K1 tror att 

eleverna lättare kommer ihåg om de pratar om någonting och samtidigt ser en bild framför 

sig. Då kanske andraspråkseleverna kommer ihåg orden bättre. Ibland arbetar K1 så att 

eleverna får träna sig i att forma ord i olika material. Då blir det ett mer fysiskt skrivande. K1 

anser inte att det finns några nackdelar med att använda bilden som ett verktyg för 

andraspråkselevers språkinlärning. Fördelarna med att använda bilden är många. Alla kan 

hitta sitt sätt och sin ingång. Hon tror att andraspråkseleverna får lättare att förstå orden då de 

sätts i ett sammanhang, precis som när de ser på film eller en teater. K1 tror att 

andraspråkseleverna lättare kan komma ihåg en bild, vilket innebär att de lättare kommer ihåg 

orden. Bilden blir ett medel för att nå orden som de ska lära sig. Hon tror att eleverna blir 

sugna på att lära sig och uttrycka sig med bildens hjälp. K1 ser att många elever från andra 

kulturer inte vill måla så mycket abstrakt. De vill gärna måla något som föreställer någonting 

dekorativt som exempelvis blommor. Andraspråkselever vågar inte heller lika mycket. En del 

från vissa kulturen är väldigt finklädda och de kanske inte vill ta av sig eller kavla upp 

ärmarna, vilket kan vara en nackdel då de ska måla. 

 

 

5.2.3 Drama 
 

A1 tycker sig inte ha så mycket erfarenhet av drama men tror det är viktigt att arbeta med 

kroppsspråket då vårt kroppsspråk står för mer än hälften av vår kommunikation. En stor 

fördel med drama är att barn från andra kulturer får lära hur vi beter oss i vår kultur 

exempelvis hur vi hälsar och hur vi ser på olika saker. Drama ger dessutom eleverna en bra 
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självkänsla och ett bra självförtroende. ”Att de vågar, vill och kan uttrycka sig är väldigt 

viktigt för språkutvecklingen” säger A1. I dramat får eleverna dessutom träna sin 

uttrycksförmåga och kommunikation med andra, vilket gynnar språkinlärningen. A1 tycker att 

dramat är ett bra inslag i arbetet och ser inga nackdelar med det. 

 

A2 tycker att drama är ett väldigt bra verktyg i andraspråksundervisningen eftersom elevernas 

språk kommer igång. Hon menar också att eleverna kan dramatisera utan att använda språket, 

vilket är nyttigt då dessa elever behöver få möjlighet att göra sig förstådda. Har eleverna inte 

språket kan kroppsspråket istället hjälpa. Det blir ytterligare ett sätt för dessa elever att 

uttrycka sig på samtidigt som det kan vara en rolig upplevelse. A2 säger att: ”Jag känner att 

barnen inte ska behöva komma hit och korvstoppas med språk, utan de behöver få vara de 

människor som de är och uppleva roliga saker.” Genom att dramatisera tror A2 att 

andraspråkseleverna både har roligt och lär sig språk. Hon anser att det är språkutvecklande 

när de tränar att tala i ett sammanhang och har märkt att när andraspråkseleverna spelar teater 

så hakar de på den lite duktigare eleven och därigenom utvecklas deras språk också tror A2.  

 

Om eleverna törs så tror A3 att drama är ett bra verktyg att använda för att nå 

andraspråkseleverna och dess språkinlärning. A3 jämför med idrottslektionerna där en del 

andraspråkselever inte vågar vara med på vissa moment för att de aldrig gjort det, men 

kommer de in i det och ser hur andra elever gör så vågar de tillslut. De fördelar A3 ser är att 

eleverna kan gå in i en roll som inte är deras egen. Eleverna får möjlighet att spela någon 

annan. De vågar släppa loss på ett annat sätt eftersom de blir mer som skådespelare. Drama 

utvecklar även fantasin, om eleven vågar vara med. A3 har en andraspråkselev i klassen som 

skulle spela en teater med klassen som pratade i flera veckor med A3 att hon inte vågade eller 

ville vara med. A3 tror att dramat kan vara bra för språket. Hon tror att allt är bra för språket, 

men det beror också på hur säker eleven är på svenska. Är eleven inte så säker på svenska har 

den kanske lite svårt att prata. Om de ska göra en teater och inte är säker på språket så kan det 

nog vara lite svårt menar A3. 

 

L1 tror att drama är ett positivt inslag i undervisningen då många barn, speciellt yngre, 

behöver få tillfälle att röra på sig. De elever som inte är så duktiga på att uttrycka sig verbalt 

får andra möjligheter att blomma ut. Dessutom tror L1 att eleverna fäster kunskapen på ett 

annat sätt genom att få röra på sig och agera. För andraspråkselever kan drama vara bra för att 

få förståelse för ord som ofta är svåra att förklara verbalt och med bild såsom vemod, ilska 

och rädsla. Hon tror att drama ger andraspråkseleverna en annan förståelse för ordet och 

innebörden av det. Det blir en kanal till för dessa elever att befästa och få orden stärkta 

ytterligare, att inte bara få höra och se en bild utan att också få prova på att agera orden. ”Ju 

fler sätt desto bättre, kan jag tänka mig” säger L1. En nackdel med drama kan vara att någon 

elev inte vågar delta, men L1 tror att det är en träningssak och att eleverna så småningom 

vågar när de blir trygga i gruppen. 

 

L2 tycker att drama är ett bra verktyg för språkinlärning men menar att många kan bli 

ängsliga av att agera. Hon tror dock att eleverna genom drama kan arbeta bort sin ängslan. 

Drama är bra för att lära sig att våga speciellt bland andraspråkselever. L2 menar att  ”Är man 

bekväm i sin kropp tror jag att man vågar uttrycka sig. Skulle de inte våga skulle de ju inte 

använda språket”. L2 anser att alla elever lär sig på olika sätt, men hon ser inga speciella 

nackdelar med att använda drama som verktyg för andraspråkselevers språkinlärning. 

 

L3 menar att andraspråkseleverna med dramats hjälp lär sig kroppsspråk och svenska ord. 

Hennes uppfattning är att andraspråkselever har svårt att uttrycka sig med kroppen, något hon 
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tror kan ha med självkänslan att göra. För eleverna handlar det mycket om att våga stå framför 

andra, att våga gå in i en roll och spela ut. L3 menar att allt med drama gynnar elevernas 

språkutveckling. Hon ser inga nackdelar med att använda dramat som ett verktyg för lärande, 

endast fördelar. 

 

K3 tycker att drama är ett fenomenalt verktyg för att utforska eftersom eleverna får prova på 

att vara i någon annan situation och att vara någon annan. Då måste eleverna använda sig av 

de verktygen som är nödvändiga för att utföra detta. K3 tycker om drama eftersom hela 

kroppen får vara med, både talet, kroppen och huvudet. K3 anser att fördelarna med att 

använda drama med andraspråkselever är om vi som lärare kan få till ett tillåtande klimat där 

eleverna vågar prova sitt språk och få prova att vara någon annan, exempelvis tanten i kiosken 

eller Gustav Vasa. Nackdelen med drama för andraspråkselever är om det verbala står i fokus, 

exempelvis inläsandet av en text då det bara blir rabblande utan förståelse. K3 tycker det är 

viktigt att det som skapas landar i individen. Ibland när barnen inte förstår kan kroppen 

användas som ett verktyg för att förtydliga. Mycket som är kroppsspråk förstår alla människor 

oavsett var vi kommer ifrån. Hon tycker det är svårt att veta vad någon annan får ut av drama, 

men anser att via dramat så har alla chansen att utveckla språket. K3 menar att ”Även om du 

inte säger något själv så är det någon annan som har sagt någonting som även du uppfattar. Då 

har du ändå jobbat med det och dessutom fått använda flera sinnen”. 

 

 

5.2.4 Musik 

 
A1 anser att musik är ett väldigt bra inlärningsverktyg eftersom det är rytmiskt, vilket gör att 

eleverna kommer ihåg texterna bättre. Hon anser att rim, ramsor och poesi gynnar 

språkinlärningen. De fördelar hon ser är att eleverna genom musiken kan lära sig fraser och 

grammatiska strukturer på ett lustfyllt sätt. Musik skapar glädje och ett positivt klimat i 

klassrummet och genom att musik är rytmiskt kommer eleverna ihåg texter och fraser bättre. 

De nackdelar som A1 ser är att musiken kan bli en kulturkrock för en del elever där all sorts 

musik inte anses sedlig överallt. Dessutom kan en del elever ha svårt att koncentrera sig då det 

blir mer rörigt när de sjunger. 

 

A2 tycker att sånger är mycket bra verktyg för andraspråkselever då de lär sig nya ord. 

Musiken frambringar även lust samt lättar upp och skapar glädje i undervisningen, vilket 

medför att eleverna lär sig bättre. A2 uttrycker att ”Ju mer upplevelser de får desto mer 

utvecklas hjärnan tror jag”. Det påverkar nog indirekt inlärningen”. Dessutom tror A2 att ord 

och begrepp lättare befästs via sången då andraspråkseleverna lättare kommer ihåg dem.  

 

En stor fördel med musiken tror A3 är att andraspråkseleverna kan få en rytm i språket som de 

ska lära sig. Många gånger så handlar det om att eleverna inte har rätt rytm när de pratar. De 

har en viss brytning när de pratar och musiken gör att de kanske får en rytm i språket. 

Nackdelarna tror A3 är att eleverna kan tycka att det är svårt med musik och syftar då på att 

lära sig sånger och texter. Hon säger att vi har ganska knepiga sånger i Sverige som 

andraspråkseleverna lätt blir konfronterade med. A3 har en del elever som har börjat spela 

gitarr och då behöver de inte sjunga, något som hon tror kan vara bättre för en del elever. 

 

L1 tycker musik är ett väldigt bra verktyg för lärande då sång och musik lätt fastnar hos 

eleverna. Andraspråkseleverna tillägnar sig orden, intonationen och språkmelodin genom 

sånger på ett lustfyllt sätt. De barn som har svenska som andraspråk i de klasser hon 

undervisar är ofta lite tveksamma i början och vill gärna höra sången flera gånger innan de 
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sjunger med, men i slutändan sjunger alltid alla med. Utöver detta ser hon inga nackdelar utan 

bara fördelar med musik. Framförallt tror L1 att eleverna har roligt då de sjunger och tror att 

sången kan hjälpa dessa elever med grammatiken på ett enklare sätt än om de lär sig en regel. 

I och med att L1 har stora klasser kommer andraspråkseleverna inte till tals så ofta, men 

genom sången får de använda och arbeta med språket i klassrummet på ett utvecklande sätt. 

 

L2 sjunger mycket med klassen och menar att såg och musik är ett mycket bra verktyg i 

undervisningen. Hon anser att sånger, rytm och ramsor är språkinlärning. Genom musiken får 

andraspråkseleverna känna intonationen och rytmen i språket samt lära sig artikulera men 

främst får de ju ut mycket glädje. L2 säger att ”Har man glädje lär man sig ju säkert hundra 

andra olika saker. Det tror jag”. En av andraspråkseleverna var lite försiktig första gången de 

gick in i musiken men när hon upptäckte hur roligt de övriga eleverna hade tyckte hon också 

att de blev roligt och sjöng så småningom med. Några nackdelar med musik ser L2 definitivt 

inte då musiken framkallar så mycket glädje och då alla kulturer har musik. Sedan får 

andraspråkseleverna även ta del av vår svenska kultur genom sånger. 

 

L3 anser att allt är verktyg för lärande, även musik. Med musikens hjälp lär sig eleverna 

sånger, att dramatisera, olika uttryck och alfabetets vokaler. Att lära sig en sång är lätt 

eftersom den har en melodi tror L3. Hon säger att det är bra för andraspråkselevernas 

språkinlärning när de kommer ihåg melodier och texter. Genom musiken lär sig eleverna nya 

texter, nya ord och att förstå sammanhang. Eleverna tränar sig även i att fråga vad olika ord i 

sången betyder. Hon hör ofta att eleverna sjunger i korridoren på sånger som de sjungit i 

klassrummet. L3 ser inga nackdelar med att använda musiken med andraspråkseleverna, 

tvärtom finns det bara fördelar då eleverna lär sig texter och ord fortare. 

 

K2 berättar att de senaste rönen, som inte är publicerade i populär form ännu visar 

undersökning av tre grupper med språksvårigheter där en grupp fick lyssna på ett visst antal 

timmar på musik varje dag. En grupp fick inte alls lyssna på musik och sista gruppen fick 

välja om de ville lyssna eller inte. Det visade sig att gruppen som lyssnade på musik varje dag 

kom till tal väldigt fort jämfört med de andra grupperna. K2 anser att förståelsen för ord och 

deras betydelse går snabbare när man tar det genom musiken. Språkcentrumet sitter där bak i 

hjärnan. En del elever har fördröjd latenstid, om K2 säger en sak åt eleven så kan det ta tre 

sekunder innan de förstår vad han sagt. Då måste han vara beredd på det och vänta i tre 

sekunder. En del har 10-15 sekunders latenstid och om K2 skulle upprepa sin fråga förtidigt 

skapar det förvirring hos eleven menar han. Det gäller att lägga in språkinlärningen i 

undervisningen. K2 sjunger det han vill meddela eleverna istället för att säga det. K2 menar 

att om han sjunger går det han vill förmedla direkt i eleverna. K2 berättar att eleverna lär sig 

vissa uttryck genom musiken. Den enda nackdel K2 kan se är att han inte känner till 

andraspråkelevernas musik.  

 

 

5.3 Integreras de estetiska ämnena i undervisningen för 

andraspråkselever och i så fall hur?  
 

 

5.3.1 Bild 
 

A1 integrerar bilden i undervisningen med andraspråkselever. De brukar samtala och berätta 

kring bilder, tidningar, foton, tv, film och bilder från datorn. Hennes elever tycker väldigt 
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mycket om detta sätt att arbeta på. Eftersom hon anser att motivationen främjar 

språkinlärningen tycker hon att det är viktigt att eleverna får göra sådant det gillar. 

 

A2 använder inte bilden så mycket i mötet med eleverna då hon anser att tiden inte räcker till. 

Istället är hon noga med att se till att andraspråkseleverna får vara med när fritidspedagogerna 

har bild med klassen. Hon använder dock bilder i böcker som de samtalar kring samt tavlan 

där de skriver och ritar för att eleverna ska komma igång och få förståelse för språket.  

 

A3 säger att hon inte använder bilden särskilt mycket i undervisningen, bortsett från när 

eleverna skriver och ritar bilder till texten. Ibland ritar de först och skriver sedan till bilden. 

De brukar tillsammans prata om bilder som är i de böcker A3 och eleverna läser. A3 anser 

dock att det skulle vara roligt att använda bilden mer som ett inlärningsverktyg, men nämner 

att hon känner sig stressad många gånger. Det är mycket hon vill hinna med och en del pass 

med eleverna är bara 20 minuter, vilket gör att hon inte drar igång med någon bilduppgift. En 

del pass är 40 minuter, men då kommer det in nya barn hela tiden under passet. Många elever 

från andra länder är inte så vana att använda bilden och måla, något hon tror kommer från 

deras kultur. 

 

L1 använder bilden som stöd för andraspråkselever i alla ämnen, exempelvis när de läser samt 

när hon ska förklara något ord eller begrepp eftersom hon tror att det blir enklare för eleven 

att få en förståelse när hon visar bilder i anknytning till det skrivna och talade språket. 

 

L2 använder bilden lite grann i sin undervisning dels för att förstärka inlärningen och dels för 

att eleverna ska tycka det är vackert. De brukar bland annat rita och göra mönster i samband 

med olika ämnen. Genom att andraspråkseleverna ritar verkligheten får de även orden för 

saker som är nära dem. Att hon inte använder bilden så mycket beror på att hon inte hinner 

samt att hon känner att hon själv inte har så stor kunskap i bild. 

 

L3 säger att fritidspedagogen oftast har hand om bilden, men att de tillsammans planerar vad 

klassen skall göra. Ett mål i bild säger att eleverna ska få uttrycka sig, och det brukar de få 

träna mycket på. Eleverna får göra svartvita bilder ibland och sedan diskutera vad de tror att 

bilden föreställer eller vad som händer på bilden. L3 låter sina eleverna prata mycket om sina 

bilder eller skapelser, vilket hon anser vara en förstärkning av språket för hennes 

andraspråkselever. 
 

K1 använder bilden dagligen i sitt arbete som bildlärare. Hon tycker att bilden är ett naturligt 

och bra inlärningsverktyg. Eftersom alla är olika tror hon att det är bra för en del att använda 

bilden för att komma ihåg, undersöka och lära sig saker. Genom att rita av saker lär eleverna 

sig att se hur saker och ting ser ut och då kommer de ihåg det lättare. K1 brukar ibland 

använda bilden så att eleverna får välja ut skrivna ord och utifrån det så gör de en bild som 

beskriver det valda ordet. Det är alla möjliga ord som glad, ledsen, krig och hungrig. 

Andraspråkseleverna kanske inte vet vad ordet betyder när de ser lappen. Då får de 

tillsammans med sin lärare använda lexikon och prata om ordet och sedan skapar de ordet 

med bara färger. Utifrån bilden går det sedan att hitta andra ord. K1 tycker att det är 

jätteviktigt att prata om bilderna som eleverna gör. Eleverna turas om att berätta, även om de 

inte är med i diskussionen så snappar andraspråkseleverna upp ord och tänker ”jaha sådär kan 

man använda ordet, det är det betydelsen är”. En gång hade K1 en övning med elever från år 

nio där de fick göra en bild tillsammans och efter det fick eleverna göra en berättelse till 

bilden. Sedan fick de göra ett nytt ord till bilden. Då fick de tänka lite grann om hur man gör 
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nya ord och var de kommer ifrån. De fick en hel ordlista med nya ord, vilket K1 tror ökar 

förståelsen för nya ord.  

 

 

5.3.2 Drama  
 

A1 låter eleverna få göra charader för varandra då hon tycker att det är ett bra sätt att arbeta 

med kroppsspråket. Utöver detta använder hon inte dramat så mycket i undervisningen med 

sina andraspråkselever eftersom hon själv är mer intresserad av bild. En anledning till att A3 

inte använder drama är att hon anser att skolan nuförtiden är så resultatinriktade att de 

estetiska ämnena många gånger får en undanskymd plats i undervisningen eftersom det är så 

mycket som ska hinnas med på en kort tid.  

 

A2 berättar att eleverna någon gång har fått göra pinndockor och gjort någon enkel teater som 

de sedan fått spela upp för de övriga eleverna. Någon gång har de även fått dramatisera någon 

sång. Detta för att andraspråkseleverna ska komma igång med språket. Det är 

språkutvecklande för eleverna att göra dialoger med varandra. 

 

A3 använder inte drama i sin undervisning. A3 har inte tänkt på anledningen till varför hon 

inte använder drama men säger att hon känner sig stressad många gånger eftersom hon vill 

hinna ge eleverna mycket. A3 tror att en del elever kan vara lite rädda för att använda drama. 

Hon vet inte heller om eleverna är vana vid att drama hemifrån och från deras länder. Hon tror 

mer att de här eleverna är vana vid dans från vissa kulturer, speciellt de barn som har persiska 

som modersmål. A3 säger dock att det inte finns något som säger att eleverna inte skulle få ut 

lika mycket om de arbetar med bild eller drama. Hon tror att det handlar om vilket arbetssätt 

du som lärare väljer.  

 

L1 använder inte drama i sin undervisning vilket beror på de stora elevgrupperna. Hon anser 

att eleverna bör vara i mindre grupper när de arbetar med drama så att alla får tillfälle att 

höras och synas. L1 menar dock att hon skulle använda dramat som verktyg för språkinlärning 

om hon skulle arbeta som andraspråkslärare. Detta för att befästa känsloord. 

 

L2 brukar använda drama på ett enkelt sätt i undervisningen där det handlar om att 

andraspråkseleverna skall få möjlighet att uttrycka känslor, föreställa sig och vara någon 

annan. Orsaken till detta är att hon vill att eleverna ska börja våga ta för sig mera eftersom 

hon har en väldigt tystlåten klass. De har diskuterat om att ta in någon dramapedagog till 

skolan som kan utveckla personalen så att de sedan själva kan arbeta vidare med eleverna. 

 

L3 berättar att hon använder drama i klassrummet för att eleverna ska få möjlighet att visa och 

uttrycka sig med kroppen. Hon säger att elever brukar våga agera och dramatisera 

allteftersom. L3 tycker att skolan idag inte är densamma som vad den en gång har varit. 

Eleverna har inte samma tålamod att sitta still och reflektera. Hon menar därför att dramat är 

ett utmärkt uttrycksmedel för alla elever.  

 

Eftersom K3 är dramalärare använder hon dramat i mötet med andraspråkselever, dock inte i 

syftet att det är just andraspråksinlärning. Hon arbetar ofta med projekt. Nu arbetar de med ett 

berättarprojekt där även de andra estetiska uttrycksmedlen är integrerade. I berättarprojektet 

börjar de med att ge barnen en upplevelse, en teaterföreställning där eleverna är delaktiga, 

sedan kopplar de en workshop till detta där eleverna själva får berätta historier med sina 

kroppar. Den andra dagen får de välja någon av de olika verkstäderna kring bild, musik, 
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drama och dans där K3 är ansvarig för verkstaden i muntligt berättande. Tanken med att 

eleverna väljer olika verkstäder är att de sedan ska dela med sig till varandra. Projekten kan se 

väldigt olika ut beroende på projektets syfte och elevernas ålder. 

 

 

5.3.3 Musik 
 

A1 och hennes elever brukar sjunga tillsammans ibland, exempelvis grattisvisor. Detta tycker 

de flesta elever väldigt mycket om och hon menar att det är något som de flesta människor 

gör. Hon anser dock att det inte går ha musik i alla andraspråksgrupper eftersom det blir för 

stökigt. 

 

A2 sjunger mycket med sina elever om olika årstider och teman som skolan tar upp. 

Anledningen är att andraspråkseleverna genom sången får träna begrepp och nya ord. A2 tror 

att de kommer ihåg orden lättare genom att sjunga. På skolan förekommer även storsjung 

någon gång i månaden. Då brukar A2 ta upp och träna på de sånger som eleverna ska sjunga 

för att de ska känna igen sångerna. 

 

A3 har inte själv någon musik med sina andraspråkselever, men ibland sätter hon på en Cd-

skiva som de får lyssna på. Hon säger att det inte har blivit av att använda sig av musiken mer 

med sina elever. A3 berättar att en del andraspråkselever tycker att det är ganska svårt med 

musik, då de inte hänger med i sångerna och texterna. I rytmen däremot kan de hänga med.  

 

L1 och hennes kollegor sjunger mycket tillsammans med barnen framförallt med eleverna i 

ettan. De sjunger sånger på morgonen och har en avslutningssång, samt i samband med 

bokstavsarbetet i år 1. De sjunger för att det är roligt och för att befästa bokstäver, ord och 

fraser och för att få in intonation och språkmelodin i svenskan för andraspråkselever.  

 

L2 sjunger mycket tillsammans med eleverna och använder rim och ramsor i sin undervisning 

för att det är utvecklande för språket då eleverna lär sig artikulera och känna rytmen i språket. 

Sedan tycker L2 att det är intressant och roligt då eleverna delar med sig av musiken från 

deras hemland, vilket ibland sker på föräldrakvällar och liknande evenemang. 

 

L3 använder musiken ganska mycket i undervisningen. Exempelvis så brukar hon 

tillsammans med klassen träna på en vokalsång och alla elever kan nu vokalerna i sången. L3 

tror att musiken ligger kvar i huvudet och menar att vi lättare kommer ihåg sånger lättare än 

när vi pratar. 
 

K2 säger att eleverna får lära sig spela trummor och de sjunger i regel svenska sånger. K2 

använder både barnvisor, gamla svenska visor och hits. Han väljer hits för att 

andraspråkseleverna skall kunna vara i fas med svenska barn. K2 s uppgift är att musicera 

med eleverna. En del kanske aldrig har sett ett trumset och kan vara rädda för ljuden. Det 

gäller att stärka andraspråkelevernas självkänsla och självförtroende. Ett sätt är att de lär sig 

spela trummor och gitarr så att deras själförtroende stärks. Grov- och finmotoriken utvecklas 

hos eleverna när de håller på med musik. Det finns en del som inte har så bra motorik. K2 

säger att ”Glädjen är den främsta anledningen till att jag använder musiken i undervisningen”. 

 

 

5.4 Sammanfattning och analys 
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Alla lärarkategorier ser de estetiska ämnena som ett bra verktyg för lärande som gynnar 

språkutvecklingen hos andraspråkselever. Många av informanterna pekar på att de estetiska 

ämnena tillsammans med skolans övriga ämnena behövs för människans hela utveckling. 

Informanterna lyfter fram att de estetiska ämnena är något som frambringar glädje. Alla 

elever är dessutom olika och lär sig bäst på olika sätt. En informant menar att om de estetiska 

ämnena är integrerade i den övriga undervisningen så når andraspråkseleverna lättare målen. 

 

 

5.4.1 Bild 
 

Alla andraspråkslärare använder bilden på något sätt i sin undervisning, men en 

andraspråkslärare, A1, använder bilden mer än de andra pågrund av hennes stora intresse för 

bild. A2 och A3 nämner båda anledningen till att de inte använder bilden så mycket är att de 

tycker att tiden inte räcker till. Alla andraspråkslärare tycker dock att bilden gynnar 

andraspråkselevers språkinlärning. Fördelen med bilden är att eleverna får möjlighet att 

samtala kring något. A1 anser att bilden utvidgar elevernas begreppsvärld. 

 

Klasslärarna använder alla bilden i sin undervisning mer eller mindre. De är alla väldigt 

positiva till bilden som verktyg för språkinlärningen. L1 anser att bilden är ett stort stöd för 

andraspråkseleven i läsningen och för att förklara ord eleven inte förstår. Hon anser att bilden 

är ett stöd i undervisningen för alla elever, även dem med svenska som modersmål. L2 menar 

att bild är något som alla elever kan göra och ser det som ett verktyg för att få uttrycka sig. 

Genom bilden kan eleverna visa att de förstått innehållet i arbetet som de gjort. Även L3 är 

inne på att eleverna genom bilden ges möjlighet att uttrycka känslor och tankar. Av alla 

ovanstående lärare så är det endast L3 som nämner att elevernas självförtroende kan begränsa 

bildanvändningen. För övrigt ser alla klasslärare positivt på bilden som verktyg för 

andraspråkselever.  

 

Bildläraren från kulturskolan, K1, arbetar mycket med bilden som språk. K1 arbetar med 

bilden som uttryck och nämner den fördelen att bilden kan vara en bra utgångspunkt för 

samtal. Hon tror också att andraspråkselever lättare kommer ihåg orden om de har bilden 

framför sig, vilket medför att orden sätts in i ett sammanhang. 

 

 

5.4.2 Drama  
 

Alla andraspråkslärare tror att drama kan gynna andraspråkselevers språkinlärning, men A3 

menar att risken är att eleverna inte vågar agera i dramat, något hon märkt bland sina elever. 

A1 anser att det är viktigt att arbeta med kroppsspråket då eleverna får lära sig hur vi 

använder kroppsspråket i vår kultur. A1 och A2 tror att drama gynnar språket hos 

andraspråkselever. De får träna att uttrycka sig i ett sammanhang. Dessa lärare använder 

dramaövningar sporadiskt i sin undervisning. A3 använder inte drama eftersom hon känner 

sig stressad då hon ofta har korta pass med eleverna. Hon känner att hon under denna tid vill 

hinna med så mycket som möjligt med eleverna och väljer därför bort drama.  

 

Två av klasslärarna, L2 och L3, använder drama som en del i sin undervisning. L1 använder 

inte drama eftersom hon anser att grupperna hon undervisar i är för stora, vilket minskar 

elevernas möjlighet att synas och höras. L1 tror ändå att drama är gynnsamt för 

andraspråkseleverna då ord som ilska och rädsla kan vara svåra att förklara med ord och bild. 

Alla klasslärare anser att drama är bra för andraspråkseleverna. L2 arbetar med drama för att 
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eleverna ska arbeta bort sin ängslan för att de ska våga tala och uttrycka sig språkligt. L3 

arbetar med drama eftersom eleverna lär sig kroppsspråk och svenska ord. L1 liksom L3tror 

att en nackdel med drama kan vara att eleverna känner sig osäkra och inte vågar delta.  

 

Dramaläraren från kulturskolan, K3, säger att dramat är ett fenomenalt verktyg då elever får 

möjlighet att utforska och prova att gå in i en roll och vara någon annan. Hon tror att 

andraspråkseleverna genom detta vågar prova och undersöka sitt nya språk. Även om de inte 

säger så mycket själva så få de höra när de andra eleverna talar.  

 

 

5.4.3 Musik 
 

Alla andraspråkslärare är väldigt positiva till musikens inverkan på andraspråkseleverna 

eftersom eleverna genom musiken får höra rytmen i språket och lär sig nya ord och fraser. A3 

använder dock inte musiken i sin undervisning eftersom hon tror att det kan vara svårt för 

elever att lära sig de ofta svåra sångtexter som finns på svenska. A1 och A2 använder båda 

musiken i sin undervisning genom att ibland sjunga med eleverna. De framhåller att musik 

skapar glädje, vilket A2 tror gynnar språkinlärningen. A1 är den enda av lärarna som nämner 

att musiken kan skapa en kulturkrock för en del elever. All sorts musik anses inte sedlig i en 

del kulturer. Dessutom säger hon att det i vissa grupper inte går att använda sig av musiken då 

det lätt kan bli stökigt.  

 

Alla klasslärare ser mycket positivt på musiken inverkan på andraspråkselever och använder 

musiken i sina klasser genom att sjunga mycket. L1 och L2 lyfter att andraspråkselever 

genom musiken får ut rytmen, språkmelodin och intonation i det svenska språket. L1 och L3 

menar att musiken lättare fastnar i huvudet, vilket gör att andraspråkseleverna lättare kommer 

ihåg språket.  

 

Musikläraren från kulturskolan, K2, ser mycket positivt på musiken som ett hjälpmedel för 

lärande. Den främsta anledningen till att han använder musiken är glädjen som musiken 

frambringar, men ser även musiken som språkutvecklande. K2 menar att andraspråkseleverna 

lär sig vissa uttryck genom musiken samtidigt som de bygger upp ett självförtroende. I likhet 

med L1 och L3 anser K2 att musiken lättare fastnar i huvudet än vad verbalt tal gör. Därför 

sjunger han det han vill förmedla till sina andraspråkselever. 
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6 Diskussion 
 

Vi har delat upp diskussionen i metoddiskussion och resultatdiskussion.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vi är överlag nöjda med hur vi har gått till väga, det vill säga vilken metod vi valt. Kvalitativa 

intervjuer har passat vårt arbete då vi anser att de var det bästa tillvägagångssättet för att ta 

reda på våra forskningsfrågor. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer har vi fått ett 

rikt material att arbeta med då vi tagit del av informanternas tankar och åsikter. Intervjuerna 

har gått smidigt och enligt planerna. Alla informanter har bemött oss väl, tagit sig tid med oss 

och gjort sitt bästa för att svara på våra frågor, något vi är tacksamma för. Efterarbetet med 

intervjuerna, det vill säga, bearbetning och analys av materialet har fungerat väl.   

 

 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 
 

Trost (2005) presenterar begreppet reliabilitet som detsamma som tillförlitlighet och validitet 

som är ett annat ord för giltighet. Enligt oss har vår metod och vårt tillvägagångssätt haft en 

förhållandevis hög reliabilitet och validitet. Vi anser att vi vid alla intervjuer ställt frågorna på 

samma sätt, oavsett vem av oss som intervjuat. Intervjusituationen har varit densamma för alla 

informanter då vi fått utföra intervjuerna i en lugn klassrumsmiljö. Våra intervjufrågor har 

gett oss det vi behöver för att ta reda på våra forskningsfrågor och därmed syftet med arbetet. 

Enligt Trost (2005) kan intervjun bli bättre om de två som intervjuar är samspelta, vilket vi 

anser att vi varit. Vi upplevde en god stämning under intervjuerna och informanterna verkade 

inte påverkas negativt av att vi var två som intervjuade. Nedan diskuterar vi de förbättringar 

vi i efterhand ser att vi skulle kunna ha gjort för att arbetet skulle kunna fått en ännu högre 

grad av tillförlitlighet. 

 

När vi tog kontakt med informanterna var vi noga med att berätta vad intervjun skulle handla 

om, men vi anser nu i efterhand att det hade varit bra för informanterna om de även fått 

intervjufrågorna i förväg. Då hade de haft möjlighet att förbereda sig på ett ännu bättre sätt. 

Om de fått tänka igenom frågorna innan om vad de anser om de estetiska ämnena som 

verktyg för språkinlärning och hur de använder dessa uttrycksmedel med sina 

andraspråkselever, hade vi kanske fått utförligare svar. Därmed hade kanske utfallet blivit 

ännu mer omfattande. Detta kan vi dock inte veta eftersom vi inte kan vara säkra på om 

informanterna skulle ha lagt ner tid på att titta på frågorna. 

 

Vi anser att vi var tydliga när vi presenterade ämnet och syftet med arbetet för informanterna, 

både när vi tog kontakt med informanterna och före intervjuerna, men ifrågasätter ändå om vi 

var nog tydliga. Vi fick många gånger upprepa att vi var intresserade av lärarnas uppfattning, 

inte huruvida de har kunskaper om andraspråksinlärning och estetik. Vi anser att en del 

informanter blev låsta i sitt tänkande då de kanske kände att de inte hade så mycket kunskap 

inom vårt ämne. De kanske ville svara så korrekt som möjligt och svarade därmed inte som de 

trodde, vilket gjorde att vi kanske inte fick ut all den information vi hade kunnat få ut av 

informanterna. 

 

Vi har funderat och diskuterat med varandra huruvida alla intervjufrågor varit relevanta för 

studien. Många informanter upplevde frågorna under kategorierna bild, drama respektive 
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musik som väldigt lika, men vi anser att det finns en viss skillnad mellan dem. Därför ville vi 

ha med alla frågorna för att få en vidare bild av hur de ser på de estetiska ämnena. Däremot 

kunde frågorna ha fokuserat ännu mer på hur språket påverkas av bild, drama respektive 

musik. Under intervjun ställde vi en fråga om hur informanterna allmänt arbetar med 

språkutveckling för andraspråkselever. I efterhand känner vi att den inte riktigt var relevant i 

vår studie och har därför inte presenterat den i resultatet. Vi anser även att det var svårt att 

anpassa intervjufrågorna så att de skulle passa alla lärarkategorier. Vissa frågor passade enligt 

oss bättre för en del lärarkategorier än andra. Vi ställde ändå samma frågor till alla 

informanter då vi ville hitta likheter och olikheter i svaren. Frågorna ställdes inte i samma 

ordning till alla informanter beroende på hur samtalet fortlöpte. Eftersom frågorna gick in i 

varandra behövde vi inte ställa alla frågor då vi tidigare under intervjun fått reda på det vi 

ville veta. Hur detta påverkade utfallet går inte att säga säkert, men vi anser ändå att vi har fått 

svar på våra intervjufrågor av alla informanter. Därför tror inte vi att resultat har påverkats 

nämnvärt.  

 

Så här i efterhand så anser vi att vi borde ha diskuterat igenom begreppen bild, drama och 

musik med informanterna innan vi börjat intervjua. Vi upplevde många gånger att 

informanterna hade begränsad syn på vad bild, drama och musik är. Vi undrar hur 

informanterna tolkade dessa uttrycksmedel. Några andraspråkslärare sa först i intervjuerna att 

de inte använder bild men det kom sedan fram att bilden ingår i andraspråkselevens dagliga 

arbete både i arbetsböcker och i barnlitteratur. Detta får oss att undra om detsamma gäller 

drama och musik. Vi kanske hade fått ut mer av intervjuerna och tillförlitligheten hade ökat 

om vi hade diskuterat vad de estetiska uttrycksmedlen kan innebära. Bild, drama och musik 

behöver inte vara så avancerat, exempelvis behöver inte drama bara vara att spela teater utan 

kan även bestå av korta övningar i att uttrycka sig med både kropp och röst som redskap. 

 

De enda lärare som inte fick alla intervjufrågor var lärarna på kulturskolan. Detta gjorde vi 

medvetet eftersom de endast arbetar med ett ämne som de är specialiserade på. Klasslärare 

och andraspråkslärare har i sitt dagliga arbete större möjlighet att arbeta med alla de estetiska 

ämnena än en lärare från kulturskolan. Vi valde att ta med dessa lärare i vår undersökning 

eftersom de skulle kunna ge mycket information kring bild, drama respektive musik då de är 

utbildade och därmed väl insatta i sitt ämne och har kunskap om hur ämnet påverkar elevers 

lärande. Eftersom de har dessa kunskaper ser vi dem lite som specialister på de estetiska 

ämnena. Då lärarna på kulturskolan inte alltid arbetar medvetet med att lära ut språk hade det 

kanske varit extra viktigt att skicka intervjufrågorna till dem i förväg, så att de haft möjlighet 

att tänka igenom hur de tror att deras ämne påverkar andraspråkselevers språkinlärning. Vi 

anser ändå att vi fått ut så pass mycket information att vi kunna hitta likheter och olikheter 

med de övriga lärarkategoriernas tankar. 

 

De allra flesta av de nio intervjuerna spelade vi in på en Mp3. Därmed hade vi möjlighet att 

skriva ner intervjuerna ordagrant, vilket vi tror blir mer tillförlitligt än intervjuer som vi 

antecknat under intervjuns gång som inte alltid blir vad informanten ordagrant säger. Det 

Trost (2005) ser som nackdelar vid inspelade intervjuer har vi inte märkt av. Vi upplevde att 

informanterna kände sig trygga samt att arbetet med att föra ner intervjuerna på dator gick 

smidigt. För oss kändes det istället som att det blev ett dubbeljobb med de antecknade 

intervjuerna att först anteckna och sedan renskriva intervjuerna. Dessutom finner vi att det är 

en nackdel att inte efteråt kunna ta del av vad informanterna sagt ordagrant. Vi föredrog att 

använda bandspelaren som informationshämtande material. Samtidigt är vi medvetna om att 

vi i vissa fall kan ha gjort tolkningar inte bara i de antecknade intervjuerna, utan även i de 

inspelades när vi skrivit ihop resultatet. Patel och Davidson (2003) påpekar det faktum att 
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talspråk och skriftspråk skiljer sig åt. I den i den nedskrivna intervjun kan intervjuaren mer 

eller mindre medvetet göra egna tolkningar då talspråkets gester, betoningar och pauser 

emellertid inte kommer fram i skriftspråket. När vi granskade intervjuerna märkte vi att det i 

enstaka fall fanns oklarheter i informanternas svar, vilket kan ha medfört att vi gjort vissa 

tolkningar av informanternas tankar utifrån upplevelser från intervjun.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

I den inledande resultatdiskussionen kommer vi att resonera kring hur informanterna allmänt 

ställer sig till de estetiska ämnena i andraspråksinlärningen samt användningen av dessa. Vi 

kommer att ställa informanternas tankar mot vad forskningen om vad estetetiska ämnen och 

andraspråk säger. Sedan går vi djupare in på de estetiska uttrycksmedlen, bild, drama 

respektive musik och diskuterar informanternas och forskningens syn på huruvida estetiska 

ämnen gynnar andraspråksinlärningen. Slutligen kommer vi att framföra våra egna åsikter 

angående vad vi anser om de estetiska ämnena som verktyg för andraspråkselevers 

språkinlärning. 

 

 

6.2.1 Hur uppfattar och använder lärare estetiska ämnen i 

andraspråksinlärningen? 
 

Det var intressant att se att de flesta av våra informanter såg de estetiska ämnena som ett 

positivt verktyg för andraspråksinlärning. En av våra informanter menar att språket främjas 

genom att andraspråkseleverna får uttrycka sig på olika sätt såsom att höra, se och agera. 

Därmed utnyttjas olika kanaler till att befästa och stärka orden ytterligare. Även Ladberg 

(2003), Comenius (1989), Dewey (1991) och Kjellin (2002) framhåller att vi lär oss bättre 

genom att integrera olika sinnen. Genom att använda olika sinnen främjas elevens möjlighet 

att minnas det den lärt sig. Många informanter samt många av de forskare vi tidigare nämnt 

pekar på att integrationen mellan sinnen bidrar till att språket främjas hos andraspråkseleven. 

Vi tolkar det som att informanterna inte ser någon nackdel i att använda flera sinnen för att 

lära sig och ta in kunskap. Forskarna nämner inte heller att de ser någon nackdel med detta.  

 

Många av våra informanter menar att de estetiska ämnena skapar en glädje i undervisningen 

och genom glädjen kommer språket att främjas. En informant kallar detta för att sammanföra 

nytta med nöje. Lindgren (2002) tar i sin avhandling upp att estetisk i skolan kan ses på fem 

olika sätt. Vi tolkar det som att dessa informanter här ser de estetiska ämnena enligt Lindgrens 

tredje konstruktion estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet, då de både ser det lustfyllda och 

det meningsskapande i estetiken. Glädjen är även något som Jederlund (2002) påpekar då han 

säger att andraspråkselever genom glädjen får en ökad lust att uttrycka sig. 

Andraspråksforskaren Stephen Krashen har utarbetat teorin om Affective filter och menar att 

vi inte bara lär oss ett språk per automatik utan att inlärningen påverkas av attityder och 

känslor i undervisningen. Om andraspråkselever känner glädje bidrar det till att de tillägnar 

sig språket bättre (Lightbown & Spada, 2006). 

 

Trots detta så använder inte alla informanter de estetiska uttrycksmedlen i sin undervisning. 

Anledningarna är flera men många anger tidsbrist som en orsak. Att lärare inte skall känna att 

de har tid med de estetiska ämnena är något som en av klasslärarna ser som en stor fara. Hon 

tror att alla nationella prov och olika mål som eleverna ska uppnå gör att många lärare känner 
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sig stressade, men hon hoppas att lärare inser hur betydelsefulla de estetiska ämnena är för 

elevers språkinlärning.  

 

En annan av våra informanter uttrycker att lärare kan känna sig stressade för att hinna göra så 

mycket som möjligt med sina elever. A3 tror att de estetiska ämnena då får stå tillbaka. ”Det 

är lätt att tänka att det estetiska inte gynnar eleverna lika mycket” (se resultat s. 25).  I den 

forskning som vi tagit del av menar många forskare att de estetiska ämnena gynnar elever i 

allt lärande. Lindgren (2002) menar enligt hennes femte konstruktion estetisk verksamhet som 

förstärkning att elevernas lärande inom andra ämnena kan stärkas genom de estetiska ämnena. 

Paulsen (1996) anser att det är viktigt att kunna använda verksamheten så att de estetiska 

ämnena blir ett stöd för att nå andra mål som exempelvis språkinlärningen. Vi ställer oss 

frågan om de av våra informanter som inte använder sig av de estetiska uttrycksformerna 

undervisningen inte likt Lindgren och Paulsens tankar ser att de estetiska ämnena kan 

användas för att uppnå andra mål?  

 

Paulsen (1996) och Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) hävdar att de estetiska ämnena i 

skolan ofta får stå tillbaka för de teoretiska ämnena och menar att skolan alltför sällan 

använder sig av hela estetikens kapacitet. Paulsen (1996) framhåller att de estetiska ämnena 

många gånger har blivit något som eleven kan göra när denne är klar med det andra ”viktiga” 

teoretiska arbetet. Det var intressant att se att några av våra informanter hade samma tankar 

som litteraturen angående att skolan ofta är så fokuserad på det teoretiska. Vi ställer oss 

frågan om den svenska skolan idag är en skola som endast fokuserar på de teoretiska ämnena. 

Av intervjuerna kan vi utläsa att de flesta informanter använder de estetiska ämnena i sin 

undervisning med andraspråkselever. Därmed kan vi tolka att skolan inte är helt teoretisk, 

även om de teoretiska ämnena i många skolor är dominerande, finns det möjlighet för lärare 

att använda olika estetiska uttrycksmedel i andraspråksinlärningen. 

 

Utifrån den litteratur vi läst och det resultat vi fått ut av intervjuerna tolkar vi det som att det 

inte endast finns fördelar med de estetiska ämnena som verktyg för andraspråksinlärning 

Lindberg (2005) påpekar att andraspråkselever behöver möta språket på flera olika sätt. Detta 

är även något som några av våra informanter har pekat på, exempelvis menar en att en del 

elever lär sig lättare genom en skriven text, medan andar elever behöver andra uttrycksmedel 

för att lära sig ett språk. Lindberg (2005) framhåller vidare att andraspråkseleverna även 

behöver få möta det skrivna språket med dess grammatik. Många andraspråksforskare 

exempelvis Lightbown och Spada (2006), Gröning (2003), Linnarud (1993) och Ellis (1997) 

menar att elever har olika lärstilar, vilket även en del informanterna har tagit upp. Vi ser att 

forskare och informanter tycker att det är viktigt att tänka på att elever har olika lärstilar. 

Samma sak gäller i mötet med andraspråkselever. Gröning (2003) menar att den främsta 

likheten mellan andraspråkselever är att de lär sig ett andraspråk. Hur de är som individer och 

hur de tillägnar sig ett språk bäst varierar naturligtvis även här.  

 

 

6.2.2 Hur uppfattar och använder lärare bilden som verktyg i 

andraspråksinlärningen? 
 

I den litteratur som vi hittat kring estetik och andraspråk finner vi många likheter med det 

som våra informanter har uttryckt i intervjuerna kring bild, drama och musik. Ladberg (2003) 

menar i likhet med våra informanter att berättandet till bilden hjälper språket att växa hos 

andraspråkselever. Bilden och skapandet ger även eleven möjlighet att uttrycka känslor och 

tankar.  Ahlner-Malmström (1998) menar att bilden ger upphov till ett verbalt språk hos 
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eleven. Hon ser bilden som ett medel för eleverna att uttrycka sig. Även Jonsson (2006) 

menar att elever som inte har kommit så långt i sin språkliga utveckling får genom bilden en 

möjlighet att kommunicera och uttrycka sig. Våra informanter har hittat samma likhet som 

bland annat Jonsson när de säger att bilden ger andraspråkseleverna en chans att uttrycka sig. 

En informant nämner att andraspråkseleverna även genom bilden kan visa att de förstått 

innehållet. Vi ser i våra intervjuer att informanterna tycker att bilden är bra för alla elevers 

utveckling och språkinlärning, men särskilt viktig för andraspråkselever eftersom bilden kan 

hjälpa dem in i det nya språket. 

 

Vi finner att alla våra informanter som fått frågor under kategorin bild tycker att bilden är ett 

bra verktyg både för lärande i allmänhet och för språkinlärning hos andraspråkselever. Alla 

tillfrågade informanter under kategorin bild, använde bilden som verktyg för 

andraspråkselever på något sätt. Vi tolkar det som att många av de vi intervjuade använder 

bilden i syfte att utveckla språket på olika sätt. En del arbetar mer med bilden som berättande, 

medan andra tar till bilden i syfte att ge eleverna en förståelse för ord och text, så att de lättare 

ska förstå och lära sig. Andra använder bilden som redskap för att arbeta mer med känslor och 

uttryck. Vi ser utifrån den forskning vi tagit del av, exempelvis Ahlner-Malmström (1998) 

och Jonsson (2006) bildens många användningsområden och positiva inverkan på språket. 

Informanterna lyfter i intervjuerna olika fördelar med bilden, men vi nyfikna på hur det skulle 

gynna andraspråkselever om var och en av informanterna såg alla fördelar de tillsammans 

tagit upp med bilden som verktyg.  

 

Alla informanter hade endast positiva tankar och erfarenheter av bilden som verktyg i 

andraspråksinlärningen. Finns det något i forskningen som ser några nackdelar med att 

använda bilden i andraspråksinlärningen? Jonsson (2006) menar i sin avhandling att bilden 

kanske visar något annat än vad den som tittar på den tror. Bilder kan många gånger vara 

tolkningsbara och svåra att tyda. Dessutom påpekar Ladberg (2000) att elever från andra 

kulturer kan ha svårt att tolka bilder och kan behöva förklaring till bilder precis som de 

behöver förklaringar till ord. Bilder kan tyckas vara självklara att förstå men vi ställer oss 

frågan om bilden alltid är ett stöd för andraspråkselevens språkinlärning. Detta var ingenting 

våra informanter tog upp under intervjuerna, vilket vi tolkar som att de inte har erfarenheter 

av att andraspråkselever haft svårt att tolka bilder. Eller är det så att informanterna saknar den 

kunskap kring vad Jonsson och Ladberg framhåller om bildens tolkningsbara sidor? Hur 

påverkas i så fall andraspråkselevers språkinlärning av informanternas eventuella avsaknad av 

kunskap om denna aspekt av bilden?   

 

 

6.2.3 Hur uppfattar och använder lärare drama som verktyg i 

andraspråksinlärningen? 
 

En av våra informanter, en andraspråkslärare, har många kloka tankar kring dramats betydelse 

för andraspråkselevers språkinlärning. Hon menar att drama gynnar språkinlärningen eftersom 

eleverna i grupp får träna sin uttrycksförmåga och kommunikation tillsammans med andra. 

Detta är något som andraspråksforskare med ett sociokulturellt perspektiv, exempelvis 

Gröning (2003), Hatch (1992) och Lindberg (2005) framhåller som fördelaktigt för 

andraspråksinlärning. Från Dysthe (2003) och Hyltenstam och Lindberg (2004) respektive 

Lindberg (2005) hämtar vi Vygotskij och Bruner tankar om att läraren och andra elever kan 

stötta och lyfta andraspråkseleven till en högre språklig nivå. Det en elev inte kan själv kan 

den få hjälp med i samspel med andra. Utifrån den litteratur vi tagit del av om de estetiska 

ämnena noterar vi att det av bild, drama och musik endast är drama som alltid bygger på 
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interaktion mellan individer. Vi vill dock påpeka att denna interaktion inte alltid behöver vara 

verbalt språk från elevens sida. En av våra informanter, dramaläraren från kulturskolan, säger 

att: ”även om du inte säger något själv så är det någon annan som har sagt någonting som 

även du uppfattar. Då har du ändå jobbat med det och dessutom fått använda flera sinnen” (se 

resultat s. 29). 

 

Andraspråksläraren vi nämnt i stycket ovan, lyfter vidare fram att kroppsspråket står för mer 

än hälften av vår kommunikation. Andraspråkseleverna får genom drama möjlighet att lära sig 

hur vi beter oss i vår kultur, exempelvis hur vi hälsar på varandra. Hatch (1992) påminner oss 

om hur mycket språk och kultur hänger ihop och att undervisningen därigenom bör vara 

varierande. Hon menar att eleverna bör få möjlighet att ta del av exempelvis hur vi hälsar, hur 

ironi uttrycks och hur vi talar när vi är i olika sinnesstämningar. Öfverström (2006) menar att 

det är viktigt att få uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt, det vill säga både med rösten 

och med kroppsspråket. Öfverström menar vidare i likhet med vår tidigare nämnda informant 

att andraspråkseleverna genom kroppsspråket får lära sig om olika kulturella traditioner. 

Författaren skriver också att andraspråkseleverna med dramats hjälp kan stärka sin identitet. 

Way (1978) menar att språket utvecklas när eleven får arbeta med sin egen bakgrund med 

hjälp av dramat. Ingen av informanterna nämnde att andraspråkseleven genom drama kan 

stärka sin egen bakgrund och samtidigt utveckla sitt språk. 

 

I kursplanen för svenska som andraspråk kan vi läsa detta: ”Språk och kultur är mycket nära 

förbundna med varandra. Elever med ett annat modersmål är mer eller mindre delaktiga i två 

kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat nätverk av osynliga normer, regler 

och förhållningssätt” (www.skolverket.se). Med utgångspunkt i vad Hatch (1992) och 

kursplanen i svenska som andraspråk säger om att kultur och språk hänger ihop ställer vi oss 

frågan varför endast en av våra informanter har sett kopplingen mellan att 

andraspråkseleverna i drama får möjlighet att ta del av och lära sig språket samtidigt som de 

lär sig det nya landets kulturella uttryckssätt. Kan det vara så att eftersom många av 

informanterna inte arbetar med drama så ser de inte heller kopplingen mellan drama, språk 

och kultur?  

 

Många av våra informanter ser dock andra stora fördelar med att arbeta med drama. De tar 

bland annat upp drama som ett verktyg för att få eleverna att öka sin självkänsla, att våga 

utvecklas, att uttrycka sig och att känna glädje, vilket även Ladberg (2003) och Edwall (2006) 

framhåller. En informant uttrycker sig följande om dramats betydelse i 

andraspråksundervisningen: ”Att de vågar, vill och kan uttrycka sig är väldigt viktigt för 

språkutvecklingen” (se resultat s. 28). Detta poängterar även kursplanen i svenska som 

andraspråk då ett strävansmål är att andraspråkseleven ”utvecklar en språklig säkerhet i tal 

och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i många olika sammanhang” 

(www.skolverket.se).  
 

Vidare menar några av våra informanter att eleverna genom drama får möjlighet att utforska 

och vara någon annan samtidigt som de använder språket. En informant menar att det är bra 

att andraspråkseleverna får utforska andra situationer och använda det språk som behövs i den 

situationen. En annan informant menar att vissa ord är svåra att förklara verbalt och med bild, 

exempelvis rädsla. Hon säger att läraren genom drama kan använda kroppsspråket för att 

förklara svåra ord för andraspråkseleven på ett tydligare sätt. Däremot finner vi ingenting i 

forskningen som styrker vad vår informant som säger att vissa svårförklarade ord lättare kan 

visas för andraspråkseleven med hjälp av drama. Att ord kan förklaras med kroppsspråket är 

en intressant tanke vår informant har. Kan det vara så att det finns för lite forskning om drama 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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och andraspråk eller är det vi som inte har funnit all forskning kring ämnet? Vi har upplevt att 

det finns väldigt lite forskning inom ämnet och efterlyser därför vidare forskning av drama 

och andraspråksinlärning. 

 

Trots informanternas positiva tankar om dramats betydelse för andraspråksinlärning så 

använder inte alla informanter som svarat på frågorna under kategorin drama uttrycksmedlet i 

mötet med andraspråkselever. Vad kan detta bero på? En informant nämner för stora 

barngrupper som orsak. En annan känner sig stressad att hinna ge alla elever vad de behöver. 

Dessutom tror några av informanterna att det kan vara ett hinder att alla andraspråkselever 

inte vågar agera i drama. Ladberg (2003) menar dock att drama kan vara ett medel för att få 

andraspråkseleverna att våga tala. Ladberg (2003), Edvall (2006) och Lindberg (2005) menar 

att eleverna genom att gå in i en roll får möjlighet att vara någon annan och tala utifrån rollen, 

vilket är viktigt för både tryggheten och språkutvecklingen. Öfverström (2006) framhäver 

även att självkänslan ökar hos eleverna genom drama. De av våra informanter som säger att 

elever inte vågar delta i drama lyfter samtidigt att det är en träningssak. När eleverna blir 

trygga i gruppen är det lättare att arbeta med drama tror dessa informanter. 

 

 

6.2.4 Hur uppfattar och använder lärare musiken som verktyg i 

andraspråksinlärningen? 
 

Flera av författarna som skrivit kring estetik och lärande genom musik och några av 

andraspråksforskarna inom området estetik har tagit upp och framhåller musikens positiva 

inverkan för språket. Uddén (2004) menar att det är viktigt att dagligen använda musiken i 

undervisningen. Uddén hävdar vidare att förmågan att imitera rytmiskt är medfödd hos oss 

människor, det gäller både för musik och genom kroppsrörelser. Från den imiterade rytmiken 

lär sig eleverna nya ord och uttryck. Även Ong (1991) och andraspråksforskaren Ladberg 

(2003) menar att musiken gör det lättare för eleverna att minnas ord och att de i sången får ta 

del av det svenska språkets uppbyggnad. Nästan alla av våra informanter framhåller att 

musiken är viktigt för minnet, då eleverna får hjälp att minnas bokstäver, ord, fraser och 

grammatiska strukturer i språket.  

 

Liksom Ladberg (2003) anser de flesta av våra informanter att andraspråkseleverna genom 

musik lär sig rytmen, prosodin och intonationen i det svenska språket. En av informanterna 

framhåller att andraspråkseleverna ofta inte har rätt språkmelodi när de talar och tror, likt 

många andra informanter att musiken hjälper andraspråkseleverna att hitta rätt rytm i språket 

när de talar. Något vi kan se från våra bearbetade intervjuer är att många informanter 

uttrycker glädjen som en viktig del i musiken, vilket även Jederlund (2002) hävdar. Vidare 

menar Jederlund att glädjerika miljöer bidrar till att elevernas lust att uttrycka sig ökar. Detta 

anser vi stämma då vi som blivande pedagoger under våra verksamhetsförlagda utbildningar 

upplevt glädjens positiva inverkan på lärande. Vi tror att det är viktigt att speciellt 

andraspråkselever vågar uttrycka sig i olika situationer och för att våga uttrycka sig behövs ett 

självförtroende hos eleven, något Standberg (2007) menar att musiken ger. 

 

Med ovanstående som utgångspunkt tolkar vi det som att informanterna likt forskningen anser 

att det är betydelsefullt för andraspråkselever att använda sig av musiken i undervisningen. 

Informanterna använder musiken främst genom att de sjunger tillsammans med 

andraspråkseleverna för att de ska få befästa och utveckla språket. Det var dock ingen av de 

tillfrågade informanterna under kategorin musik, förutom musikläraren från kulturskolan, som 

använde sig av rytmen till att exempelvis klappa och trumma rytmer. Uddén (2004) anser att 
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rytmiska lekar är utvecklande för elevens språkinlärning. Förutom att andraspråkelever hör 

rytmen i sången, kan de som musikläraren från kulturskolan säger klappa rytmer. Om alla 

informanter även skulle klappa och trumma rytmer, hur mycket skulle det då påverka 

andraspråkinlärningen? 

 

Endast en av informanterna såg några nackdelar med att använda musiken i undervisningen 

med andraspråkelever. Hon menar att det kan bli en kulturkrock då all sorts musik inte är 

sedlig i vissa kulturer. Detta skriver även Widmark (2007) om när hon tar upp att det för en 

del invandrarelever kan vara förbjudet att sjunga och dansa. Övriga informanter har inte stött 

på någon kulturkrock vad gäller musik och andraspråkselever. Vi är medvetna om att de 

estetiska ämnena i många länder inte är integrerade i skolans undervisning, vilket Widmark 

(2007) skriver om och syftar då främst på musiken. Widmark menar att elevernas föräldrar 

inte alltid ser de estetiska ämnena som en väg till lärande, då de själva inte är vana vid 

användningen av det från deras egen skolgång. Detta var inget som någon av informanterna 

tog upp under intervjuerna. Vi tolkar det som att de inte stött på föräldrar som varit emot 

musikens roll i skolan.   

 

 

6.3 Slutsatser 
 

Alla våra informanter ser fördelar med att använda de estetiska ämnena i 

andraspråksinlärningen. Av de estetiska uttrycksmedlen tolkar vi det som att de använder 

bilden mest i mötet med andraspråkselever eftersom bilder är lättåtkomliga och finns överallt. 

Informanterna verkar vara är mest positiva till bilden och musikens inverkan på 

andraspråksinlärning medan dramat är det som de har minst erfarenhet av. Trots att 

informanterna överlag är positiva till de estetiska uttrycksmedlen använder inte alla 

informanter de estetiska uttrycksformerna i undervisningen. Vi anser att de borde lyssna mer 

på sina egna tankar vad gäller estetik och andraspråksinlärning och våga prova och testa andra 

uttrycksmedel. Detta är något vi anser skulle gynna andraspråkseleven i dess språkinlärning. 

Då alla elever är olika och har olika inlärningssätt är det viktigt att variera undervisningen och 

försöka anpassa den efter elevernas olika behov. 

 

Om vi ser till vad Ladberg (2000) anser att varje andraspråkselev behöver för att på bästa sätt 

lära sig så tror vi att de estetiska ämnena kan hjälpa eleverna i detta: 

 

- Varje elev behöver känna sig trygg och glad, fri från hot och stress 

- Varje elev behöver känna sig omtyckt 

- Varje elev behöver tro att hon har möjlighet att lyckas 

- Varje elev behöver vara motiverad (se bakgrunden s. 14)  

 

Genom att som lärare ha ett estetiskt förhållningssätt på sin undervisning tror vi att 

gruppsammanhållningen kan stärkas så att andraspråkseleven i sin tur får känna glädje och 

trygghet. De får även möjlighet att synas i gruppen och uttrycka sig på flera olika sätt, vilket 

vi tror kan bidra till elevernas självkänsla och motivation i lärandet, vilket sin tur gynnar 

andraspråksinlärningen. En del estetiska ämnen som exempelvis bild, drama eller musik, är 

kanske inte är rätt väg för alla elever. Vi tror dock att alla elevers språkinlärning, så även 

andraspråkselevers gynnas av ett klimat som erbjuder öppenhet och många vägar till lärande 

där flera sinnen är integrerade.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Vad arbetar du med? (Klasslärare, andraspråkslärare, kulturskolan?) 

 

Hur kommer du i kontakt med andraspråkselever i ditt arbete? 

 

Hur arbetar du med språkinlärning för andraspråkselever? 

 

Hur ser du allmänt på de estetiska ämnena som verktyg för andraspråksinlärning? 

 

Bild 

 

Hur ser du på bild som ett inlärningsverktyg? 

 

Varför använder du bilden i mötet med andraspråkselever? Om inte, varför inte? 

 

På vilket sätt använder du bilden som ett verktyg i lärandet för andraspråkselever? 

 

Vad får andraspråkseleverna ut av bilden som verktyg? 

 

Vilka för- och nackdelar finns det med bilden som verktyg? 

 

På vilket sätt gynnar bilden andraspråkselevers språkinlärning? 

 

Drama 

 

Hur ser du på drama som ett inlärningsverktyg? 

 

Varför använder du drama i mötet med andraspråkselever? Om inte, varför inte? 

 

På vilket sätt använder du drama som ett verktyg i lärandet för andraspråkselever? 

 

Vad får andraspråkseleverna ut av drama som verktyg? 

 

Vilka för- och nackdelar finns det med drama som verktyg? 

 

På vilket sätt gynnar drama andraspråkselevers språkinlärning? 

 

Musik 

 

Hur ser du på musik som ett inlärningsverktyg? 

 

Varför använder du musik i mötet med andraspråkselever? Om inte, varför inte? 

 

På vilket sätt använder du musik som ett verktyg i lärandet för andraspråkselever? 
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Vad får andraspråkseleverna ut av musik som verktyg? 

 

Vilka för- och nackdelar finns det med musik som verktyg? 

 

På vilket sätt gynnar musik andraspråkselevers språkinlärning? 

 

 
 


