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ABSTRAKT  
 
I dagens globala informations- och kommunikationssamhälle ställs det krav på att individer 
ska ha förmågan att kunna använda olika redskap för att kommunicera och därmed skapa 
sociala relationer. Inom svenskämnesdidaktisk forskning har olika språkliga uttrycksformer i 
relation till meningsskapande fått en större uppmärksamhet och förankring. Det som däremot 
saknas är hur lärare designar den skrift- och bildspråkliga lärmiljön för att underlätta 
meningsskapande. Syftet med följande undersökning var följaktligen att studera och 
problematisera hur lärare iscensätter skrivundervisningen för att underlätta elevers 
meningsskapande genom bild som språklig uttrycksform. För att bemöta undersökningens 
syfte och frågeställningar utgjordes det empiriska materialet av deltagande observationer och 
semistrukturerade intervjuer, inom en etnografisk inspirerad forskningsansats. Målgruppen 
för undersökningen var legitimerade grundskollärare som för tidpunkten undersökningen 
genomfördes arbetade i årskurs 1-3. Resultatet pekade på en huvudpunkt – att många lärare 
ger utrymme för olika språkliga uttrycksformer i undervisningen för att underlätta elevers 
meningsskapande, trots att deras uttalanden kring språksynen pekade åt ett annat håll. Vidare 
styrkte resultatet att genomförandet av den nuvarande skolreformen Lgr11 inte fått den 
stadiga implementeringen hos många av grundskollärarna som styrdokumentet strävat efter. 
Undersökningen bidrar därmed med ny kunskap och inblick i hur lärare förhåller sig till 
undervisningens design för att underlätta meningsskapande, i ett samhälle som ställer allt 
högre krav på människans förmåga att kommunicera. 
 
Nyckelord: interaktion, meningsskapande, multimodal teoribildning, sociokulturell 
teoribildning, språkliga uttrycksformer, teckenvärldar  
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1 INLEDNING 
 
I dagens globala informations- och kommunikationssamhälle finns det krav på att individer 
ska ha förmågan att kunna använda olika redskap för att kommunicera och därmed också 
skapa relation till andra individer. Inom institutionen skola och utbildning reflekteras och 
hanteras även dessa krav, särskilt vid implementeringen av språkliga uttrycksformer i 
undervisningen. I läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 i 
fortsättningen kallad Lgr11, stipuleras det i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag att 
undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande genom att ge dem möjlighet 
att undersöka, pröva och utforma olika kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2017). 
Dessutom ska undervisningen ge eleverna förutsättningar till att skapa tilltro till den egna 
språkförmågan genom att de ska tillgodogöra sig de språkliga verktyg som behövs för att leva 
och verka i samhället (ibid.). Med anledning av detta har lärare ett ansvar för att elevers 
kommunikativa kompetens utvecklas i och genom olika språkliga kunskapsformer. Många 
lärare väljer dock att avstå från att integrera olika språkliga uttrycksformer i undervisningen 
för att de upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter till att integrera 
konstarterna på ett fungerande sätt. I en internationell undersökning visar resultatet att en 
undervisning som integrerar konstarterna men som inte grundas i ett tydligt syfte och en god 
struktur försämrar elevernas kreativitet och lärande (Bamford, 2006).  
 
I en grundskollärares utbildning betonas vikten av att låta eleverna möta olika språkliga 
uttrycksformer för att kunna förstå och verka i ett samhälle där en mångfald av filosofier, 
kulturer och språk ständigt samverkar. Med andra ord talas det högt om det vidgade språk- 
och textbegreppet. Begreppets faktiska plats inom utbildningen har emellertid varit mer eller 
mindre osynligt. Det har fått mig att reflektera kring undervisningens design och vilka 
meningserbjudanden som tilldelas till eleverna för att fördjupa deras lärande. Mitt 
förhållningssätt är i regel sociokulturellt, det vill säga att allt lärande sker via kommunikation 
och interaktion med andra människor. Detta innebär dock inte att andra aspekter och 
infallsvinklar av lärande inte har någon betydelse. Snarare är de viktiga för att kunna ha 
möjlighet att utveckla och förbättra undervisningen. Som hänförd av lärandet under en lång 
tid har elevers kompetens, ambition och engagemang i dagens skiftande och rörliga samhälle 
gett mig förståelse för vikten av att vara medveten om möjligheterna till meningsskapandet i 
undervisningen. Genom att samspela med elever får skolan och utbildningen en insyn i de 
möjligheter som i botten reformerar kraven för hur människor kommunicerar. Att konstant 
erbjudas en kvantitet av information och dessutom vara en integrerad del i det, ställer höga 
krav på vad undervisningen måste bemöta. Det har dessutom visat sig att många elever i sitt 
meningsskapande inte reflekterar över den form eller de redskap som erbjuds, utan det är 
innehållet som har betydelse (Magnusson, 2014). Att få vara delaktig i elevers anpassning och 
omvandling av dagens kommunikativa krav och förutsättningar, ger lärare ett privilegium 
som skapat mitt behov av att värdera iscensättningar av skriv- och bildundervisningar.  
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Att förstå sin undervisning och hitta sig själv i den i ett föränderligt samhälle där olika 
perspektiv dagligen styr, är något som många lärare idag står inför. Det är en anledning till 
behovet av att studera undervisningens design. Ytterligare en anledning är att få en 
uppfattning om möjligheterna och begränsningarna till meningsskapande i dagens 
kommunikationssamhälle. Att dagens globala samhälle genomgått en förändringsprocess 
sedan 1990-talet som utvecklat möjligheterna till att skapa och utforska, få förfogande till och 
uppfatta information sätter utbildning och lärare i högre positioner som i sin tur ställer högre 
krav på dem. Detta skapar frågeställningar som lärare behöver kunna bemöta för att analysera 
och reflektera elevers meningsskapande: Vad betyder det att kunna kommunicera? Vilka krav 
och förutsättningar kring kommunikation behöver finnas i undervisningen för att eleverna ska 
förstå och verka i samhället? Hur skapar vi balans mellan krav och kompetens i mötet med 
elever och språkliga uttrycksformer som får dem att skapa tilltro till sin egen förmåga? Vad 
ska undervisningen innehålla för att utveckla meningsskapande hos eleverna? Att studera och 
problematisera vilka resurser lärare erbjuder till elever för deras meningsskapande för att 
kunna svara på ovanstående frågor, är viktigt i en tid då skriftspråket fått ge plats åt andra 
medier i undervisningen (Kress, 2010). Därmed blir det också nödvändigt att studera hur 
lärare designar det didaktiska arbetet i undervisningen och hur de förhåller sig till 
meningsskapande utifrån en vidgad syn på språk och text.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syftet med följande studie är att studera och problematisera hur iscensättningen av 
skrivundervisningen underlättar elevers meningsskapande genom bild som språklig 
uttrycksform. Följande frågeställningar är därmed centrala: 
 

• Vilka möjligheter för meningsskapande visar sig i undervisningen och vad innebär det 
för elevers språkutveckling? 
 

• Hur förhåller sig sex lärare till skrivundervisningen kopplat till bild som språklig 
uttrycksform och hur kommer det till uttryck i undervisningen?  

2.1 AVGRÄNSNINGAR 
 
I föreliggande studie ämnas studera förhållandet mellan skrift- och bildspråket. Eftersom 
språkliga uttrycksformer kan vara ett svävande begrepp för många, konkretiseras det här att 
begreppet innefattar fysiska och virtuella former av bild och form, musik, dans, drama, 
litteratur och tal- och skriftspråk. Hur olika språkliga uttrycksformer används i 
undervisningen, vad elever anser om dessa uttrycksformer, hur de samtalas om och hur elever 
tar till sig dem är inte möjligt att studera inom tidsramen för detta arbete utan kräver en mer 
omfattande studie. Denna studie syftar inte heller att lyfta fram elevers konkreta lärande i de 
studerade lärandetillfällena utan enbart hur lärare iscensätter skrivundervisningen för att 
underlätta meningsskapande.  

2.2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
 
I det följande beskrivs begrepp som meningsskapande, språkliga- och estetiska 
uttrycksformer och en vidgad syn på språk och text, vilka betraktas vara centrala i denna 
studie. Detta ges för att ge läsaren en förståelse för begreppen som förekommer i texten.  
 
Som framgår av syftet är meningsskapande, med andra ord hur elever skapar mening, ett 
centralt begrepp i denna studie. Bjar & Liberg (2010) menar att meningsskapande är en 
ständigt pågående process och att mening jämt återskapas, förnyas och utvecklas. Författarna 
framhäver ytterligare att meningsskapande alltid är medierat, vilket innebär att det alltid sker 
genom varierande språkliga uttrycksformer som samspelar och formas av varandra: mina 
tankar kan uttryckas i skriftspråk, mitt skriftspråk kan språkas om och det som det samtalas 
om kan jag formulera genom bildspråket. Beroende i vilken situation vi befinner oss i och hur 
vi väljer att uttrycka oss, utvecklar vi vårt lärande på ett mångsidigt sätt. Olika språkliga 
sammanhang har sin grund i varandra, vilket också betyder att nya definitioner formas av 
tidigare definitioner och den förmedlas sedan vidare. Genom att vara delaktig i ett av dessa 
språkliga sammanhang, det vill säga i ett meningsskapande, stärker vi vår tankeförmåga och 
vår förståelse för det som bearbetas (ibid.). Meningsskapande i denna studie är att bedöma 
som en aktiv process som ingår i ett språkligt sammanhang. Jag utgår även från Kress (2010) 
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socialsemiotiska definition av begreppet som innebär att lärande är en produkt av 
meningsskapande och genererar nya kunskaper om vår omgivning samtidigt som det 
utvecklar identiteten hos oss människor. Jag betraktar meningsskapande och lärande som 
synonymer med varandra som jämt sker i och med att vi är omringade av språkliga 
sammanhang. Vi människor producerar kunskap i samma stund som vi nyanserar våra 
verktyg för meningsskapande. Viktigt att komma ihåg är också att det alltid finns ett ”vem” 
inkluderat i meningsskapande: Vem är det som vill skapa mening och för vem? Det finns en 
kamp om vad som uppfyller meningsskapande och i den kampen är de språkliga 
uttrycksformerna behövliga för att kunna uttrycka sig fritt (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 
2003).  
 
Meningsskapande sker, som nämnts, alltid genom olika språkliga uttrycksformer (Liber, 
2007a). Språkliga- och estetiska uttrycksformer som även är centrala begrepp, betraktas i min 
studie som liktydiga med varandra. Inom forskning brukar estetiska uttrycksformer endast 
utgöra fysiska och virtuella former av bild och form, musik, dans, drama och litteratur 
(Dahlbäck, 2017), medan de språkliga uttrycksformerna även omfattar tal- och skriftspråk. 
Eriksson & Göthlund (2004) betraktar att varje språk har ett eget sätt att uttrycka sig på och 
det kan vara komplext att översätta språk mellan varandra – det krävs i regel någon sorts 
tolkning. Dessa varianter på arbetsformer inriktar sig på att öka medvetenheten hos lärare och 
elever om det egna lärandet där en djupare förståelse genom identifikation och meningsutbyte 
eftersträvas. Dessa typer av arbetsformer är av betydelse dels för att ge elever möjlighet att 
yttra sig på ett mångsidigt sätt, dels för att nå upp till skolans demokratiska uppdrag (Häikiö, 
2007). Språkliga och estetiska uttrycksformer formar grunden för begreppet en vidgad syn på 
språk och text, som slutligen också är en central del av denna studie. Liber (2007a) lyfter 
tydligt fram en vidgad syn på språk och text och anser att dessa ska avskiljas från varandra, 
hon uttrycker sig på följande sätt:   
 

Inom forskningen talar man om att meningsskapande alltid är medierat, vilket betyder att det 
alltid sker via olika språkliga uttrycksformer eller kanaler. I olika situationer förhåller vi oss 
på olika sätt och använder olika sinnen och olika redskap för att kommunicera – vi talar, 
lyssnar, läser, skriver, ser, luktar, smakar, gör och gestaltar. När man talar om 
meningsskapande på detta vida sätt och i begreppet språk inbegriper såväl verbala och 
ickeverbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens och 
rörelsen språk osv., använder vi ett vidgat språkbegrepp. På motsvarande sätt får vi ett vidgat 
textbegrepp när begreppet text får innefatta budskap som överförs på annat sätt än genom det 
skrivna ordet (Liber, 2007a, s. 8).   	  

	  
Denna definition beaktas även i min studie, då det är genom språk och texter som vi 
människor skapar vår förståelse av vår värld och uttrycker våra uppfattningar och känslor. 
Elever som lever och utvecklas i språkligt innehållsrika miljöer har större potential att skapa 
förståelse för och influera sin egen position, omgivning och progressionen i samhället (Liber, 
2007a). Det är därmed i hög grad viktigt att skolan på alla möjliga tillvägagångssätt främjar 
och inspirerar varje enskild individs språkliga kompetens. Således förbättras deras 
tankeförmåga och deras insikt om både sig själva och andra.  
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3 BAKGRUND  
 
Följande kapitel innehåller en återblick över hur begreppet språk definierats i de svenska 
styrdokumenten från Lgr80 till och med dagens skolreform, Lgr11. Kapitlet redogör vidare 
för tidigare forskning och inleder med att kort framställa för språkutveckling hos de yngre 
åldrarna och hur samspelet mellan språk och identitet ser ut. Med bakgrund i språket är det av 
betydelse att också framhäva hur estetik och estetiska lärprocesser står i förhållande till 
språket. Därefter avslutas kapitlet med att presentera tidigare forskning inom två områden: 
bild som språklig uttrycksform och språkliga uttrycksformer i relation till lärande. 

3.1 BEGREPPET SPRÅK I STYRDOKUMENTEN 
	  
Avsnittet syftar att ge en kort historisk överblick över hur de svenska skolreformerna Lgr80 
(Skolöverstyrelsen 1980-1986), Lpo94 (Skolverket, 2006) samt Lgr11 (Reviderad 2017) 
(Skolverket, 2017) står i relation till det vidgade språk- och textbegreppet och hur det kommer 
till uttryck. En historisk tillbakablick ges dels i strävan om att kunna ge inblick för vad som 
givit upphov till den rådande skolreformen och dels i strävan om att skapa förståelse för hur 
de olika lärarna i följande studie relaterar till begreppet språk i sin undervisning.  
 
Genom en historisk återblick är det tydligt att begreppet språk i relation till kunskap har 
genomgått en förändringsprocess i styrdokumenten, från att främst markera tal- och 
skriftspråk som en språkfärdighet i Lgr80 till att inkludera mer omfattande språkliga 
uttrycksformer såsom bild, musik, dans och drama i Lpo94 och Lgr11. Dessa språkliga 
uttrycksformer både utmanar och bidrar till förändrade infallsvinklar att representera språk 
och kommunikation på. Denna förändringsprocess kan upplevas som begriplig i och med att 
vi lever i ett samhälle som ständigt förändras, ibland under perioder där förändringar sker 
långsamt och ibland under perioder där utvecklingen går mycket fort fram. Tillkomsten av 
den nya informations- och kommunikationsteknologin under 1990-talet har dels gjort intryck 
på vårt sätt att leva och dels ställt krav på vår förmåga att kommunicera (Egidius, 2001; Liber, 
2007a). Krav som medför att vi människor måste se på oss själva som mångsidiga och 
innovationsrika språkkreatörer. Där vi via kommunikationen skapar mening i tillvaron och 
därmed också blir medskapare av de språkliga sammanhang vi lever i (Liber, 2007a). Det blir 
således adekvat inom institutionen skola och utbildning och för att leva och verka i dagens 
demokratiska kommunikationssamhälle att språkas vid en vidgad syn på språk och text. 
 
Så tidigt som i Lgr80 formulerades en mer omfattande språksyn: 

 
Språket utformas i ett samspel med andra människor. Barns arbete med bilder, med litteratur 
och drama, med konstnärliga uttrycksmedel över huvud taget främjar deras språkutveckling. 
Betoningen av färdigheter får således inte leda till en ensidig metodik med isolerade, formella 
övningar (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 33). 

 
Vid implementeringen av Lpo94 framhävdes vikten av samspelet mellan den enskilda eleven 
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och estetiska lärprocesser ännu tydligare, där språkliga uttrycksformer såsom bild, dans, 
musik, drama, rytmik och tal- och skriftspråk skulle vara integrerade delar i undervisningen.  

 
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. Förmågan till eget skapande hör till det som eleverna skall 
tillägna sig (Skolverket, 2006, s. 7). 

 
Lgr11 (Skolverket, 2017) lyfter fram att språk är människans främsta redskap för att 
kommunicera, lära och utveckla sin identitet. Genom rika möjligheter till att utveckla 
förmågan att kommunicera, skapar människan tilltro till sin språkliga förmåga. Det är genom 
språket som människan kan ge uttryck för sina känslor och tankar och på så sätt skapa 
förståelse för hur även andra människor upplever omvärlden. Läroplanen poängterar vikten av 
att ha ett innehållsrikt och mångsidigt språk för att kunna ha förmågan att leva och verka i ett 
samhälle där en mångfald av kulturer, filosofier och språk interagerar i en aktiv process med 
varandra (ibid.). Trots att det vidgade språk- och textbegreppet inte är ett aktuellt begrepp i 
Lgr11, framhävs ändå vikten av att ”de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna ska uppmärksammas” i undervisningen (Skolverket, 2017, s. 10). 
Läroplanen understryker även att eleverna ska uppleva olika uttryck för kunskaper och på så 
vis bemöta språkliga uttrycksformer: 

 
Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former […]. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt […]. Kan använda och ta del 
av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans, samt har utvecklat 
kännedom om samhällets kulturutbud (Skolverket, 2017, s. 13-14). 

  
En skillnad från Lpo94 till den nuvarande skolreformen Lgr11 är att läroplanens struktur och 
utformning, med avseende på måltyper, har utvecklats och förändrats. I Lpo94 skulle skolan 
syfta till att ”sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk” (Skolverket, 
2006, s. 9). I Lgr11 formuleras det istället som att eleven ”kan använda det svenska språket i 
tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2017, s. 13). Strävandemålen är idag 
mål som eleven förväntas uppnå under utbildningen. Vad begreppet rikt och nyanserat språk 
innebär i undervisningen är upp till varje enskild lärare att tolka. Forskning visar emellertid 
att en kreativ undervisning där det ges rika möjligheter för språkliga uttrycksformer, oavsett 
språkligt sammanhang, ger ett positivt lärande (Andersson, 2014; Bamford, 2006; Lindgren, 
2006).  
 
Det finns en given gemensam helhetsbild i skolreformerna att alla elever ska ges möjlighet att 
uttrycka sig genom olika språkliga redskap, förutom genom tal- och skriftspråket. Den 
nuvarande skolreformen Lgr11 är emellertid den läroplan som uttryckligt synliggör och 
betonar vikten av de estetiska språkens behov för människan i vårt informations- och 
kommunikationssamhälle. Det ställs därmed högre krav på kunskap och kommunikation i och 
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genom estetiska erfarenheter och lärprocesser. Det innebär att iscensättningen av 
undervisningen bör innebära att språkliga uttrycksformer får en given plats, där elevernas 
språkutveckling främjas och de får möjlighet att skapa tilltro till sin egen språkförmåga.  

3.2 TIDIGARE FORSKNING 
   
I denna studie uppmärksammas bild som språklig uttrycksform i relation till 
meningsskapande i skrivundervisningen. Inom den tidigare forskningen om språkliga 
uttrycksformers betydelse för läs- och skrivutveckling finns det ett flertal forskare som lyfter 
fram att språkliga uttrycksformer och en kreativ undervisning ger ett positivt lärande och 
gynnar språkutvecklingen (Andersson, 2014; Bamford, 2006; Häikiö, 2007). Följande 
forskningsöversikt avser att fördjupa frågor som rör språk, identitet och lärprocesser i 
allmänhet samt meningsskapandets dimension i skriv- och bildundervisningen. 
Utgångspunkten i detta avsnitt är att inrikta sig på tidigare forskning som är relevant för 
studiens syfte och frågeställningar, samt att lyfta fram följande studies roll i förhållande till 
tidigare forskning inom området. Avsnittet avslutas med att presentera tidigare forskning 
inom två områden: bild som språklig uttrycksform och språkliga uttrycksformer i relation till 
lärande. 

3.2.1 SPRÅKUTVECKLING 
	  
Att följa elevers språkutveckling och främja deras språkanvändning ses som ett av skolans 
grundläggande uppdrag (Skolverket, 2016). Språkutveckling kan karakteriseras som en 
process där centrala förmågor som tala, läsa och skriva, lyssna och samtala utvecklas stegvis 
och som i olika situationer blir alltmer kvalificerad. Genom att skapa meningsfulla 
sammanhang utvecklas dessa förmågor. Det talas om att elevers kunskaper utvecklas både 
kvalitativt och kvantitativt under åren i skolan, där ökande och mångfaldiga villkor ställs på 
vad en elev är i behov av att kunna för att genomföra arbetet i skolan (ibid.). I årskurs 3 möter 
eleverna exempelvis i hög grad mer texter som innehåller olika språkuppbyggnader och 
språkliga drag än tidigare år. Detta ställer inte bara krav på att eleverna ska ha en generellt 
god skrivförmåga, utan också en god läsförmåga. Eleverna ska vid behov kunna använda 
skrivstrategier på ett huvudsakligt fungerande sätt för att klara av flera sätt att skriva olika 
texter på och därefter också skapa mening (ibid.).  
 
Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) bedömer att språklig och kommunikativ 
förmåga varierar i hög grad mellan oss människor, dels i kraft av att språkförmågan ses som 
en förmåga somliga har mer av än andra och dels i att det finns mångskiftande former utav 
tillvägagångssätt och preferenser under språkutvecklingens förlopp. Språkandet, med andra 
ord användandet av språket, i skolan kan både stärka och utmana samt utgöra ett motstånd för 
elevers utveckling och lärande. Bruce et al. (2016) använder begreppet språklig sårbarhet när 
de vill lyfta fram när den språkliga förmågan inte stämmer överens med närmiljöns 
förväntningar och villkor. Det kan vara svårt att se osäkerheten i språket hos en enskild 
individ i kontexter där vardagsspråket är i fokus, men direkt uppbyggnaden av språket får en 
mer avancerad karaktär aktiveras osäkerheten hos individen (ibid.). Sårbarheten skapas i 
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förhållandet mellan den enskilda människan och element ur den didaktiska miljön, med 
utgångspunkt i hur språket brukas. Författarna framhäver således hur viktigt det är att se 
språket ur ett helhetsperspektiv där det är eleven, språket och undervisningen som stimulerar 
elevens språk-, kunskaps- och identitetsutveckling vidare.  
 
Frykholm (2007) betonar vidare att barn generellt är nyfikna språkskapare och den 
språkutvecklande motorn måste omgivningen möta och stimulera. Det innebär att lärare måste 
ha kunskap om hur en språkstödjande och språkstärkande undervisning stimulerar elevers 
språkutveckling samt röjer undan tänkbart motstånd. Elever som dessutom kommer från 
begränsade språkliga förhållanden, har ett behov av ett systematiskt arbete med språk där 
kommunikationen engagerar eleverna och blir till hjälp i språkliga möten och 
lärandesituationer (Frykholm, 2007). Författaren värderar samtidigt att elever ska få möjlighet 
att skapa sitt språk i tal och skrift, inte bara konsumera det. Att vara språkligt medveten 
handlar till viss del om att kunna ta till sig det andra berättar, sätta in det i egna kontexter och 
sedan producera någonting nyanserat – det vill säga att tänka själv och uttala sig därefter. För 
att bemöta dessa språkliga behov krävs inte bara kunskap om språket och språkutveckling, 
utan också en medvetenhet om hur lärare själv samtalar och uttrycker sig via språkliga 
uttrycksformer (Bruce et al., 2016). Detta ses inte alltid som en självklar kännedom enligt 
Fast (2008), som belyser hur lärarnas uppfattningar om lärande och undervisning influerar 
deras val av tillvägagångsätt och hur eleverna sedan uppfattar dessa möten som 
svårförståeliga och obekanta.  
 
För att uppnå en funktionell språkutveckling krävs också en medvetenhet som rör skrivaren 
och läsaren själv. När det kommer till skrivaren och läsaren är den sociokulturella kontexten 
som individen befinner sig i en viktig aspekt att beakta (Liber, 2007b). Är det ett livfullt 
språkrum eleven lever i? Utgör skrivning, läsning och kommunikation i anknytning till det 
skrivna och lästa betydande komponenter i språkrummet? En annan synpunkt berör den 
inställning som individen skapat till språkutveckling (ibid.). Är personen engagerad och 
känner att skrivande och läsande tillfredsställer väsentliga funktioner i hens liv eller inte? En 
tredje infallsvinkel gäller skrivarens och läsarens språkliga, metaspråkliga och metakognitiva 
förmågor (ibid). Vilka rutiner och upplevelser har eleven av att leva i tal- och skriftspråkliga 
omgivningar? Vilka rutiner och upplevelser har eleven av att kommunicera om sitt handlande 
och kunskapande? Vilka rutiner och upplevelser har eleven av att experimentera med språket 
och samtala om det? En framgångsrik didaktisk undervisning definieras till stor del av 
deltagande och intresse från skrivaren och läsaren själv och att eleverna individuellt skapar 
sitt stöd för språk och tanke som sedan kan användas i undervisningen (Fagerlund & Moqvist, 
2010).  
 
Att skapa stöd för språk och tanke innebär vidare för språkutvecklingen ett samspel mellan 
olika språkliga uttrycksformer. Fagerlund & Moqvist (2010) värderar att den språkliga 
förmågan att formulera sig genom både tal- och skriftspråk och genom bildspråk utvecklas 
när ord och bild förenas till en helhet. Bildspråket bidrar med en vidare dimension i 
berättandet som utökar språkarkivet och språkförståelsen (ibid.). Elever formar ny kunskap i 
en social interaktion mot en kulturell bakgrund där bildskapande är en väsentlig resurs i 
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lärandeprocessen. Tal-, skrift- och bildspråk innehåller alla uttrycksformer grundläggande 
tecken som uttrycker ett meddelande från skaparen till den som bemöter budskapet. Denna 
språkutvecklande arbetsprocess främjar varje enskild individ (ibid.). Kunskapen om 
bildspråkets funktion i läs- och skrivkontexter är däremot enligt Jonsson (2006) begränsad, 
som i sin studie upptäckte lärares diffusa kunskaper om bildens pedagogiska funktion inom 
språkutveckling. I läs- och skrivkontexter förväntas elever klara av att handskas med bilder, 
det vill säga att tyda och skapa förståelse för andras och sitt eget bildskapande. I det avseendet 
går det att säga att elever tilldelas en informell kvalifikation, som består av kunskaper om 
bilder och dess förmågor i att skapa bilder (ibid.). I skriftspråkliga sammanhang har 
bildskapande i första hand en språklig roll att belysa och fullständiggöra det skrivna, men 
också möjligen i andra hand att ge ett livfullt inslag med bilderbokens uppslag som norm.  
 
Med utgångspunkt i aktiviteter som uppfattas som meningsfulla för elever praktiseras språket 
på ett mångsidigt sätt (Fagerlund & Moqvist, 2010). När människor talar och reflekterar om 
barns lärande finns det en förmåga att helt naturligt placera samtalet inom lärandets atmosfär 
– i skolan. Många försummar dock att skolan endast står för en del av elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Det språk människor utvecklar och tar till sig genom hela livet är en 
produkt av de liv vi lever, det är individuellt samtidigt som det är vårt redskap i de sociala 
sammanhang där vi ingår som språkande deltagare (Bjar, 2006). Genom de möjligheter och 
redskap som dagens samhälle ger oss människor skapar vi vår tidsperiods sätt att samtala och 
uttrycka. Bjar (2006) understryker att språket kan ses som det hus vi lever i. Huset är en 
metafor för varje människas säregna språkliga förmåga för de möjligheter och begränsningar 
som språklig färdighet ger samtliga människor. Detta språkliga hus utvecklas genom 
människans olika faser i livet och fylls på med innehåll beroende på den sociala och kulturella 
kontext människan befinner sig i. När barn övergår till elever och inleder grundskolan 
utvecklas språkets väggar och tak och alla rum fylls med meningar från olika 
kunskapsområden. Vad som även kan benämnas som språkets uppbyggnad (ibid.). Skolan ska 
på ett språkligt och medvetet sätt arbeta för att alla elevers språkliga hus ska utvecklas och 
expanderas. Elever ska förutom att utveckla olika förmågor genom språket, också lära sig att 
formulera sig genom olika språkliga uttrycksformer, i olika kontexter samt tillämpa språket 
för kunskapsutveckling och i resonemang. I och med att det bottnar i språket, är språklig 
kompetens väsentlig, bokstavligen nödvändig för om elever ska lyckas i sin inlärning.  

3.2.2 SPRÅK OCH IDENTITET 
 
Lgr11 (Skolverket, 2017) värderar att språk tillsammans med identitet och lärande är 
oskiljaktiga, därför är det också väsentligt att lyfta fram förhållandet mellan dessa för att 
bemöta undersökningens syfte. Relationen mellan språk- och identitetsutveckling kan 
emellertid tolkas på olika sätt beroende på vilken infallsvinkel människan har till det. För att 
samtala om identitetsutveckling anser Skolverket (2013) att det är av vikt att skilja på 
personlig och social identitet. Vetskapen om sig själv som en unik enskild individ, med andra 
ord, skapandet av den personliga identiteten, har som vana att ses som en del av den tidiga 
språkutvecklingen då barn skapar en färdighet att dra en gräns mellan jaget och omgivningen. 
Vid samma tillfälle skapar barn även en social identitet. Den sociala identiteten kan beskrivas 
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som människans kunskap eller uppfattningen om vilken grupp hen ingår i (ibid.). Identiteter 
bedöms idag vara socialt konstruerade och flexibla, därför upplevs sociala identiteter mer i 
begrepp som identifikationsutveckling än i begrepp av något människan har. Barn beskrivs 
därmed inte utifrån deras kulturella bakgrund, utan deras identitet skapas när de interagerar 
med de sociala sammanhang de blir delaktiga i under deras liv. Dessutom ska de språk som 
barn kommunicerar med ses som ett verktyg de utvecklar och förnyar dels den personliga 
identiteten och dels den sociala (ibid.).  
 
Att identitetsarbetet ska ses som något vi människor konstruerar i interaktion med andra 
diskuterar även Sahlström et al. (2013), som betraktar att identitetsskapande, precis som 
lärande, går att få syn på i människors språkanvändning. Att utforma sin identitet består av 
dynamiska samtal om och uttalande av sin identitet i dialog med andra människor. Barn 
tillämpar de redskap de finner i sin sociala närmiljö då de samtalar om sin identitet, de väntar 
inte på att vuxna ska lära dem att använda dessa sociala redskap (ibid.). I alla möten mellan 
lärare och elever vidgas eller minskas betydelsen av elevernas identiteter, beroende på hur 
elevernas språkliga historia bevaras och används i undervisningen. Om lärare uppfattar och 
arbetar med alla språk i klassrummet som en resurs, kan det förstärka den språkliga 
förmågans status, stimulera förhållningssättet till språkets användare och stödja självsynen 
hos den som använder språket (ibid.). Även Skolverket (2013) instämmer med detta och 
indikerar på att uppmärksamma varje elevs språkliga bakgrund i undervisningen för att 
stimulera deras fortsatta språkutveckling. Vilken följd identiteten får för samspelet med andra, 
är just styrkan i att ha en identitet (Sahlström et al. 2013). De tillvägagångsätt vi människor 
använder oss av för att beskriva vår identitet påverkar hur kommunikationen till andra pågår 
och vilka situationer som blir tänkbara eller stoppas. Människor tillämpar således sina egna 
och andras karaktärsdrag som redskap för att producera den produkt de är ute efter i 
interaktionen. Undervisningen bör därmed visa att olika språkliga alternativ är synonyma med 
varandra och inte skapar olikheter som åstadkommer distans mellan eleverna när 
målsättningen är det motsatta (ibid.).  
 
Det är, som nämnts, genom språket som eleverna blir öppna både sig själv och för andra. För 
att stärka elevernas språkutveckling krävs därmed att det utformas meningsfulla sammanhang 
där det samtalas om elevernas intressen och där det i samtalet tillämpas språkliga 
uttrycksformer som är i höjd med eller just ovan elevernas egen förmåga att uttrycka sig 
(Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2016). I samtalet ska det finnas ett samspel som är 
berikande för både den som talar och för den som lyssnar, samspelet är en utgångspunkt för 
språkutveckling och lärande. Att utveckla både sin språkutveckling men också sin 
identitetsprocess kräver att lärare har förväntningar på eleverna. Genom att lärare förväntar 
sig att eleverna ska samtala om saker som är meningsfyllda, fångar läraren också in det eleven 
säger (ibid.). Om vi engagerar oss i vad eleverna har att berätta och visar hänsyn till deras 
värderingar visar vi också att eleverna är individer att förvänta sig något utav. Det rör sig 
därmed om att samtala tillsammans med elever och inte till dem (ibid.). För att det ska bli ett 
samtal bör människor dela syftet för kommunikationen, vilket jag försökt tydliggöra i 
ovanstående stycke.  
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3.2.3 ESTETIK OCH ESTETISKA LÄRPROCESSER   

I enlighet med studiens syfte att studera och problematisera språkliga dimensioner i 
skrivundervisningen är deras plats inom estetiken och estetiska lärprocesser relevant att 
uppmärksamma. Det är viktigt att ha förståelse för att begreppet estetik kan belysas ur flera 
perspektiv och användningen av begreppet kan ha olika avsikter. Trots att människor inte 
behöver vara överens om betydelsen bör begreppet vara förståeligt och kännas adekvat för 
läsaren. Begreppet estetik har sin egen kulturhistoria och ordet kommer ursprungligen från 
grekiskans ta aistheta, och kan översättas som den kunskap vi får genom sinnena (Paulsen, 
1996). Författaren påpekar därmed att estetik ursprungligen inte uppfattades som ett begrepp 
som var knutet till konst och konstupplevelse, utan till alla sinnesintryck. Att förvärva estetisk 
kunskap var därmed en konstrast till den kunskap som människor inhämtade genom tanke och 
intellekt. Denna definition av estetikbegreppet lyfter även Thorgersen (2006) fram som 
skriver att begreppet var en slags resurs för att samtala om andra sätt att förstå omvärlden än 
via intellektet. Denna innebörd av ordet estetik är förhållandevis gammalmodig och har sin 
grund långt tillbaka i tiden (Paulsen, 1996).  

I dagens moderna samhälle har estetiken utformats till ett speciellt sätt att skapa 
kommunikation mellan människor (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). Författarna 
framhåller att den konstnärliga estetiken är ett formspråk som ständigt stärks och kritiserar sig 
själv. I detta fall talas det om språkliga uttrycksformer eller om konstens tillvägagångssätt. 
När det samtalas om av vilket skäl det är väsentligt att arbeta med konst i olika gestaltningar 
inom estetik, brukar människor reflektera över den form som konstruktionen har. Aulin-
Gråhamn et al. (2004) uppskattar att estetiken är ett särpräglat sätt att framkalla bilder av vår 
verklighet. Konsten tar fram det svårtolkade och osäkra i människors kunskaper. Det har 
utrymme för det objektiva och subjektiva, för bekymmer och känslor (Thavenius, 2004). 
Konsten beskriver konkret och väljer hellre att åskådliggöra än att bevisa. Alla beskrivningar 
av vår omgivning har en given form och vilken form som används medför en väsentlig 
skillnad (Aulin-Gråhamn et al., 2004). Mening utvecklas inte bara på grund av det vi talar om 
utan även på vilket sätt vi talar. Den konstnärliga estetikens tillvägagångssätt kan framställas 
som tillgänglig och samtidigt analytisk, och kan ge omgivningen tydlighet och mångfald. 
Skolans kultur kan vidare inspireras av estetiken som en social struktur. Den gör skolan mer 
tillgänglig för samtal och kommunikation, och skapar ett behov att utveckla tillvägagångssätt 
när känslor och tankar uttrycks, betonar Aulin-Gråhamn et al. (2004). Estetik utmanar inte 
bara synen på kunskap i undervisningen, utan ställer enformighet, generaliseringar och fasta 
kunskaper i läroboken mot väggen.  

Estetisk kunskap och undervisning innebär enligt Elídóttir (2006) att förståelse av 
konstskapelser sker i interaktion mellan betraktaren och konstskapelsen. Förståelsen befinner 
sig inte i konstskapelsen och inte heller endast hos betraktaren, utan den finns i samspelet 
mellan konstskapelsen och observatören. Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) samtalas vid 
att skolan använder sig av en ”modest” estetik som inte möjliggör det för elever att skapa 
denna förståelse och skrapar därmed bara på yttersta skiktet av estetisk kunskap. Detta bidrar 
till att skolan legitimerar en kunskapssyn som är slentrianmässig, där elevers egna 
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erfarenheter och konstens prövningar läggs åt sidan av kunskapen och inte som en aspekt av 
meningsskapande. Genom att lägga mycket vikt vid att vara modest i arbetet med estetisk 
verksamhet har skolan haft ett passivt synsätt på det Aulin-Gråhamn & Thavenius benämner 
vidare som ”marknadsestetik” (2003). Persson (2004) argumenterar för att skolan behöver 
förhålla sig till marknadsestetiken i och med att det är eleverna som bland annat är företrädare 
för den. Elevernas energiska samspel med populärkulturella och marknadsetiska strukturer, 
genrer och ideal bör vara en kraft att ha kännedom om och en metodik för. Detta samspel 
lämnar avtryck i elevernas tankeverksamhet och känslor som de sedan tar med sig in i skolan. 
Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) lyfter fram att det är skolans didaktiska uppdrag att 
synliggöra dessa kunskaper och erfarenheter och bearbeta dem som naturliga element i 
undervisningen. Estetik befinner sig överallt och det bör därmed inte vara marknaden som 
styr information, erfarenheter och kunskap utan skolan ska interagera och bemöta de budskap 
marknaden skickar (ibid.).  

Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) väcker istället ett förslag om att skolan bör använda sig 
av en ”radikal estetik”. Med det menas att skolan går till grunden och på ett huvudsakligt 
tillvägagångssätt tillämpar estetikens möjligheter för att möjliggöra meningsskapande, 
fördjupa lärandet och vidga skolan. Den radikala estetiken betyder att skolan ska förena 
estetikens och kunskapens olika synsätt och synliggöra väsentliga frågeställningar för 
diskussion i undervisningens offentlighet (ibid.). Att det råder en samsyn kring legitimeringen 
av den estetiska verksamheten i skolan med utgångspunkt i värdet att det ska vara ”roligt” ser 
också Lindgren (2006) i sin studie och anser att det saknas ett förhållningssätt som är 
granskande och eftertänksam. Om skolan ser estetik som endast som ett öppet skapande och 
en god kulturform, kommer det inte finnas möjligheter för meningsskapande, förståelse eller 
kunskap (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003).  

Om lärare ska klara av att förena estetikens och kunskapens olika synsätt krävs det att lärare 
erbjuds utbildning av hur estetiska synsätt på läroprocesser i undervisningen kan grundläggas 
(Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Estetiska lärprocesser kan definieras på många olika 
sätt, Wiklund (2009) betraktar däremot begreppet i undervisningskontexter som ett 
förhållningssätt och strategi, vilket också kan jämföras med min undersökning. Det handlar 
om att inta ett förhållningssätt till kunskap som går ut på att vara tillgänglig för alla olika 
uttryck av omgivningen. Inom estetiska lärprocesser ses kunskap som en process som skapas i 
människan i samspel med andra (Elídóttir, 2006; Wiklund, 2009). Genom att arbeta med 
estetiska lärprocesser får eleverna förena känslor, lärdomar, erfarenheter och utforskande till 
en helhet (Wiklund, 2009). De får möjlighet att tillämpa alla språkliga uttrycksformer (se 2.1 
Definition av centrala begrepp) för att uttrycka och utforma sina kunskaper. Detta kräver en 
lärare som kan strukturera undervisningen att möjligheten till att skapa förståelse och utforska 
finns. Det bidrar till att eleverna utvecklar en kunskapsutveckling som de kan använda sig av i 
alla lärandesituationer. Via estetiska lärprocesser kommer eleverna klara av att skapa med sin 
kunskap (Wiklund, 2009).  

Lindgren (2006) värderar att det huvudsakligen är den skapande processen som ska vara i 
fokus i estetiska lärprocesser hellre än resultatet. Denna åsikt delar inte Steingrímsdóttir 
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(2006) helt som betonar att eleverna ska engageras i både aktiviteten och i den färdiga 
produkten. Ett aktivt lärande skriver Steingrímsdóttir markerar betydelsen av både på vilket 
sätt eleverna lär sig och vad de lärt sig. Tillsammans med läraren sker ett aktivt samspel för 
att utforska, skapa och utforma något nytt. I en aktiv estetisk lärprocess känner sig eleverna 
stimulerade i och med att det innehåll som introducerats och de tankar som analyserats är 
adekvata för deras tidigare lärande och kunskaper (ibid.). Läraren ska i denna kontext 
uppfattas som ett redskap. Om lärare har kunskap om hur de använder sig av både sina egna 
och andras kunskaper, kan analysera över dem, inta ett kritiskt och produktivt förhållningssätt 
till de filosofier som finns om estetiska lärprocesser, kan de iscensätta kvalificerade estetiska 
lärprocesser som gynnar både elevernas kunskapsutveckling och gör dem delaktiga i att 
förbättra utbildningen som helhet (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Genom att assimilera 
estetik i elevernas aktiva lärande skapar lärare grunden för eleverna att upptäcka nya 
tillvägagångsätt att använda deras sinnen. Människor behöver inte alltid bruka ord för att 
beskriva upplevelser (Steingrímsdóttir, 2006).  

3.2.4 BILD SOM SPRÅKLIG UTTRYCKSFORM 
	  
För att diskutera och reflektera om förhållandet mellan skriftspråket och bildspråket är det av 
stor betydelse att bild som språklig uttrycksform och som ett visuellt verktyg i elevernas 
lärande synliggörs. Kursplanernas formuleringar och lärares tolkningar har både influerat och 
influerar samtal om innebörd, utförande och placering av bilden i undervisningen. I den 
nuvarande kursplanen för bild i Lgr11 (Skolverket, 2017) står det att:  
 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi 
omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och 
känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 
kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet (Skolverket, 2017, s. 28).  

 
I undervisningen där bild som språklig uttrycksform integreras, ingår det att lära sig att 
konstruera konst, respektera konst och vinna kunskap om den (Júlíusdóttir, 2006). 
Bildundervisningen bör innehålla mer än praktiska uppgifter - trots att de är centrala för 
elevernas förståelse av den estetiska verksamheten - för att ha en möjlighet att stimulera 
elevernas estetiska progression. Júlíusdóttir framhäver att bildundervisningen är visuell som 
kräver både övningar och lärare som bidrar till att eleverna lär sig att visualisera. Om elever 
inte lär sig att visualisera och betrakta medvetet blir de lätt blinda för det förtrogna i 
närmiljön. Borgfeldt (2017) instämmer med Júlíusdóttir (2006) och visar genom en 
undersökning att elever till stor del utför multimodala uppgifter genom att medvetet stå i 
relation till det läraren begär. Läraren bör dessutom integrera bildskapandet som den konst 
som skapas för tillfället, detta för att eleverna efter egen kompetens kan ha sitt eget liv och sin 
förståelse av omgivningen som utgångspunkt och på ett medvetet sätt forma bildskapandet 
efter egna erfarenheter och av dagens sociala resurser (Júlíusdóttir, 2006).  
 
Júlíusdóttir (2006) utgår vidare från att när bildundervisningen inkluderar ett estetiskt samtal 
mellan elever om både sina egna och andras konstverk, utvecklas deras potential att upptäcka 
och se visuella karaktärsdrag i konsten. Genom att reflektera över bildskapande kan estetik 
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öka elevers mottaglighet för individuella alster. De kan stiga in i dem och leta efter möjliga 
meningar, vilket kan få dem att finna budskap som de innan inte hade klarat av att visualisera 
sig och således vidga uppfattningen om sig själv och sin omgivning (ibid). Aulin-Gråhamn 
(2004) redogör även för detta och uttrycker att bildskapande innebär att kunna vara delaktig i 
estetisk kommunikation och således ta till sig kulturkompetens. Bilder som språkliga uttryck 
förmedlar, precis som språk, ett speciellt budskap och genom att ge sig in i meningsfulla 
samtal om dessa budskap når eleverna en djupare och mer mångsidig förståelse av den 
estetiska verksamheten (Borgfeldt, 2017; Åberg, 2004).  

3.2.4.1 ATT SKAPA MENING GENOM BILDSPRÅKET 
 
För studiens andra frågeställning om undervisning där bild som språklig uttrycksform 
integreras behöver bildens betydelse för meningsskapande belysas. Det som utgör skillnaden 
mellan verbalspråk och bildspråk är enligt Liber (2007a) att människor genom bilden på ett 
särpräglat sätt än genom orden, kan skapa en fördjupning i lärandet. Tal- och skriftspråket kan 
redogöra för djup och rum, men sällan rent ut framställa eller överhuvudtaget likna det den 
redogör för. Bilder och dess struktur ger utrymme för flera meningar och innebörder, vilket 
tyder på att bildspråket är unikt som alla människor på skilda sätt kan formulera sina 
uppfattningar och tankesätt genom (ibid.). Liber menar vidare att bildskapandet medför 
liknande möjligheter för hur identiteten influeras och fördjupas som elever erövrar i lek. 
Genom leken påverkas och utmanas elevers utveckling och inlärning på flera sätt, bland annat 
genom att de både får interagera med andra och också får utvecklas individuellt. På liknande 
sätt kan bildskapande utföras. Det är därmed väsentligt att tolka och förstå bildskapande som 
en identitetslek, en säregen lek där människan drömmer och beskriver fantasirikt för både sig 
själv och andra – om kunskaper, förhoppningar och målsättningar (ibid.). Bildskapande visar 
sig däremot oftast väldigt begränsat och ensidigt i undervisningen, vilket kan ge eleverna ett 
avgränsat språkbruk. Elever bör därmed ingå som aktiva medskapare och framställa nya 
normer i den sociala kultur som omsluter dem (ibid.).  
 
Att bildskapande ska ses som en identitetslek där barn ska vara aktiva medskapare både vad 
gäller struktur och rekonstruktion av den sociala kultur som omger dem, anser också Eva 
Änggård i sin avhandling Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer (2005). 
Änggårds studie behandlar inte direkt de åldrar som denna undersökning innefattar men 
syftar, i likhet, med denna att få kunskap om meningsskapande och barns berättande i bild. 
Hennes resultat visar att barns meningsskapande inte har utrymme för individualism, utan 
bildskapande handlar om att skapa gemenskap och imitera varandra. Något enligt Änggård 
(2005) skapar en kulturkrock mellan barns och vuxnas uppfattningar om bildskapande. För 
vuxna är skapandet av bilder något som sker individuellt och som handlar om att ha en 
nyskapande förmåga, snarare än att det sker i samspel med andra. En fråga som Änggård 
ställer sig angående detta är om barnens bildskapande i så fall saknar autenticitet? Hon 
hänvisar i sin studie till Tetzlaff (1994) som emellertid diskuterar musik, men där tankesättet 
kan tillämpas för att samtala om bilder. I stort sett handlar det om vad människan avser med 
begreppet autenticitet. Tetzlaff (1994) väcker ett förslag om ett vidgat autenticitetsbegrepp 
som är bundet till den som använder musiken. Det i sin tur innebär att musiken används för 
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att uttrycka erfarenheter och utmana normer i samhället. I den mening värderar Änggård 
(2005) att barns skapande i bilder kan sägas vara autentiska, då handlingen är ett sätt för dem 
att uttrycka sina känslor och identiteter, som enskilda individer, som en kollektiv grupp och 
som könsgestalter. Bildskapande aktiviteter ger också barn en möjlighet att forma kulturella 
frizoner och inspirera vuxnas sociala kultur (ibid.).  
 
Det Änggård (2005) såg i sin avhandling, som också är en viktig kunskapskälla för denna 
studie, är hur barns meningsskapande i bildaktiviteter inom flera aspekter skiljer sig från 
vuxnas. Genom att barn arbetar med material, teman och drivkrafter som intresserar dem, 
omfattar deras bildkulturer större möjligheter för lärande. Dock betonar hon att lärarstyrda 
bildaktiviteter ger barn större möjlighet att utnyttja och utforska nya genrer som en del barn 
förmodligen inte alls skulle finna om de inte blev influerade av vuxna. Barns bildskapande 
skulle bli mer enhetligt och mediedominerat om inte vuxna fungerade som ett stöd (ibid.). Det 
finns emellertid alltid en risk med att ta över målsättningen med bildskapandet. Som Liber 
(2007a) också beskrev kan lek- och bildskapande för barn förknippas med varandra i och med 
att aktiviteterna inte kräver något planlagt och det som sker behöver inte underbyggas utav 
något. Om lärare däremot börjar använda dessa aktiviteter för didaktiska ändamål förändrar 
aktiviteterna sin prägel och ses i stället av barnen som en uppgift (Änggård, 2005). Till följd 
av att låta barnen, som nämnts, ha sina bildkulturer för sig själva kan de skapa sin egen 
identitet och minska risken att bli av med en av deras sista kulturella frizoner i en omgivning 
som blir mer och mer styrd av vuxna (ibid.).  
 
Att det krävs en medvetenhet kring att använda konsten som en metod för lärande och 
meningsskapande via den skapande processen är något som också Tarja Häikiö belyser i sin 
avhandling Barns estetiska lärprocesser – Atelierista i förskola och skola (2007). Skapande 
arbete och estetiska lärprocesser utgör huvudsakligen fokus i denna studie och därför bidrar 
hennes resultat med viktiga kunskaper till mig. Resultatet visar vidare att bildskapande kan 
skapa en ingående kännedom i kunskap och lärande som en komponent i ett meningsskapande 
lärandesammanhang beroende på lärarnas kompetens till att arbeta medvetet, 
medkonstruerande och dialogiskt med problembaserat lärande. Hon såg, precis som Liber 
(2007a), i sin studie att inrättandet av en lärandekontext med bildskapande kunskapsprocesser 
i fokus stödjer ett fördjupat lärande. Genom att barn i dessa lärandekontexter också får 
interagera med omgivningen, kan de skapa en förståelse och fördjupning i och med att den 
egna upplevelsen får en reaktion och stimuleras till användning. Denna delaktighet utökar den 
egna medvetenheten och formar genom en helhetsupplevelse meningsfullhet (ibid.). Häikiö 
anser, i likhet med Änggård (2005), att barn kontinuerligt påverkas av intryck och färdigt 
material som ska tillfredsställa deras begär att deras skaparförmåga hamnar i skymundan. Om 
vi erbjuder barn slentrianmässiga bilder mörklägger vi element ur verkligheten och vår tillit 
till barns kompetens (Häikiö, 2007.). Genom att istället erbjuda barn en fördjupad förståelse 
som dels är kognitiv och dels emotionell via bildskapande aktiviteter, skapar vi 
meningsfullhet i deras lärande. Människor som får undersöka sin omgivning genom 
skapandeprocesser kan också förstå den på ett mer medvetet och djupare sätt eftersom de 
hjälper dem att förstå vad de uppfattar och känner. Estetiska uttrycksformer anser Häikiö 
(2007) stödjer barnen i att sortera och strukturera sina föreställningar.   
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Till följd av detta anser Skoog (2012) att det bör ges möjlighet för elever att konsumera 
språket aktivt i varierande meningsskapande sammanhang för att språk och tankeförmågan 
ska utvecklas. Språkanvändningen måste därmed ske i verkliga och genuina bildskapande 
aktiviteter för att en konkret språkutveckling ska ske. Prokop & Fancovicova (2006) nämner 
att illustrera tankar och känslor via bildspråket kan göra elever begränsade och inte visa deras 
genuina lärande. Havu-Nuutinen & Keinonen (2010) håller med Prokop & Fancovicova 
(2006) och poängterar att det är väsentligt för elevernas fortsatta språkutveckling att få 
uttrycka sig verbalt om sin skapandeprocess. Det möjliggör att eleverna kan ta till sig nya 
begrepp och associera det med tidigare erfarenheter. Talspråket har visat sig vara mer 
effektivt för att elevers kunskaper ska få ett djupare lärande och en mening (Havu-Nuutinen et 
al. 2010). 

3.2.5 SPRÅKLIGA UTTRYCKSFORMER I RELATION TILL LÄRANDE 
 
Med bakgrund i bilden som språklig uttrycksform och meningsskapande verktyg är det av 
intresse för studiens syfte att vidare lyfta fram och synliggöra hur olika språkliga 
uttrycksformer står i relation till lärande. En forskare som studerat denna relation är Märtha 
Andersson (2014), som analyserade och följde fyra kultur- och berättarprojekt som 
genomfördes i samarbete mellan grundskolor och kulturskolan i en kommun i norra Sverige. 
Syftet med studien var att undersöka meningsskapande i elevers multimodala berättelser som 
skapades i estetiska lärprocesser. I studien framkommer att lärare som skapar 
lärandesituationer där det ges möjlighet till aktiva reflektioner och användande av olika 
språkliga uttrycksformer underlättar elevernas meningsskapande. Detta bidrar till att eleverna 
dels blir medvetna om deras egna uppfattningar och känslor och dels kan samspela och 
identifiera sig med berättelsen (ibid.). Ett problem som hon dock betonar i sitt resultat är att 
användningen av berättelser inte ges en synlig plats i undervisningen, där orsaken till detta 
bedömdes vara en stressig vardag och tidsbrist. Till följd av det minskas elevernas möjlighet 
till att använda sin multimodala förmåga i sitt lärande som ökar deras förmåga att bland annat 
tillägna sig ny kunskap och hitta sin identitet. Andersson (2014) visualiserar därefter en 
önskan om en fullkomlig multimodal skola som gör det möjligt för elever att utveckla sina 
förmågor på alla språkliga områden, där lärandet utgår från en vidgad syn på språk och text 
och eleverna får bearbeta sina känslor genom alla språkliga uttrycksformer.  
 
Ett lärande som utgår från en vidgad syn på språk och text har uppmärksammats av ett flertal 
forskare, bland annat av forskaren Ann Bamford (2006) som på uppdrag av UNESCO 
genomförde en internationell studie med namnet The Wow Factor. Bamfords studie lyfter 
fram att länder som väljer att ge en vidgad plats åt språkliga uttrycksformer och en kreativ 
undervisning förbättrar skolresultaten och placerar sig bland de bästa i internationella 
undersökningar som till exempel PISA. Hon såg tydliga indikationer på att användandet av 
språkliga uttrycksformer i undervisningen främjar elevers läs- och skrivutveckling, detta 
eftersom det hjälper elever att strukturera upp vad de tänker och känner. De svårigheter som 
Bamford (2006) registrerar finns i undervisningen idag med uttrycksformer är bland annat 
antagandet att medverkan i språkliga aktiviteter direkt är utvecklande, trots att det möjligtvis 
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inte sker något lärande. Lindström (2012) håller med om detta och beskriver att elever 
behöver undervisning i och genom estetiska ämnen för att kunna utveckla sina kunskaper och 
uppfattningar. Detta illustrerar Lindström nedan på följande sätt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Fyra sätt att lära sig konst (Lindström, 2012, s. 169).  
  
I hans artikel Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study 
(2012) definierar han estetisk inlärning inom fyra olika aspekter. Den första indelningen 
kallas för konvergent lärande och innebär att behärska grundläggande färdigheter där 
strategin används om målet ärde  att uppnå något som är givet i förväg. Den andra 
indelningen divergent lärande associeras i stället med kreativitet där strategin används om 
målet är att kombinera det vi vet för nya funktioner. För att på egen hand kunna utse en 
kommunikationsform som känns mest adekvat krävs det mediespecifik kunskap. Lindström 
(2012) redogör därefter för mediespecifik och medieneutralt lärande. I ett mediespecifikt 
lärande är budskapets form av betydelse och kunskap om olika estetiska redskap och 
konstarter i estetiska ämnen är en utgångspunkt för att kunna bestämma sig för hur innehållet 
ska utformas. Om syftet istället är att fokusera på kunskaper i andra ämnen än de estetiska 
används ett medieneutralt lärande. Detta lärande benämns som neutralt eftersom samma mål 
kan uppnås i olika media och med olika redskap. När språkliga former används för detta 
lärande i undervisningen är inte målet att utveckla ett lärande inom den rådande språkliga 
uttrycksformen. Elever är i behov av kunskaper i varierande estetiska ämnen, med andra ord 
lära sig sy- och träslöjd som att teckna och spela för att ha en möjlighet att välja sätt att 
uttrycka sig och medverka på ytterligare områden. Därmed krävs det att elever får kunskaper i 
estetiska ämnen med legitimerade lärare (Bamford, 2006).  
 
Lindström (2012) framhäver vidare att mediespecifik undervisning också handlar om att 
utvidga elevernas språkliga register. Språkliga uttrycksformer som bild och form, litteratur, 
drama och musik kan bedömdas som kommunikativa uttrycks- och uppfattningsformer. De 
kan tillämpas pedagogiskt för meningsskapande på grund av att elever får skapa, undersöka 
och analysera via varierande uttrycksformer. Lindström (2012) och Bamford (2006) skildrar 
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lärande i estetiska lärprocesser som att tillägna sig en uttrycksform med hjälp av att lära sig 
tekniken och det mediespecifika sättet att uttrycka sig på. Ett medieneutralt lärande genom 
estetiska lärprocesser handlar emellertid att ta till sig kunskaper vad gäller ett annat 
kunskapsämne, exempelvis om rymden. Målsättningen blir då att tillägna sig kunskaper om 
rymden och denna målsättning ska uppnås med varierande medier. Det kan bland annat vara 
genom att använda en språklig uttrycksform, som att skriva en text och rita en tillhörande bild 
eller skapa egna kortfilmer om rymden. Till följd av att använda språkliga uttrycksformer sker 
för det mesta ett lärande med materiella verktyg i en social interaktion där det är möjligt att 
inträda samtal med normer och insikter (Lindström, 2012). Samtidigt tydliggör Lindström att 
det är problematiskt att utgöra en gräns mellan språklig kunskap från övrig kunskap. Vilka 
lärandeprocesser är språkliga och vilka är det som inte är det? 
 
Thorgersen (2006) diskuterar vidare om vad som skiljer språklig kunskap från teoretisk 
kunskap och uppskattar att det inte är tänkbart att skilja på varierande former av kunskap. 
Detta eftersom de alltid har ett aktivt samband till varandra på ett sätt att det är betydelselöst 
att anstränga sig att separera dem. Det är inte det särpräglade som beskriver ett begrepp, det är 
likheterna mellan dess varierande innebörder (ibid.). En del begrepp har en mångfald av 
definitioner i sin tillämpning men går inte att skilja i tydliga avdelningar, på det sättet 
förhåller det sig till språklig kunskap. Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) understryker att 
det emellertid finns motsättningar om vad språkliga uttrycksformer i relation till lärande står 
för. För lärare som använder estetik i svenskundervisningen kan det betyda att eleverna ska 
bli bättre på det svenska språket, medan det för läraren i konst kan innebära att beskåda och 
diskutera konst för att bättre kunna beskåda det. Bör då inte begreppet vara samstämmigt för 
båda lärarna och för eleverna och innebära att tillämpa alla tänkbara föremål, uttryck och 
språkliga uttrycksformer för att lättare förstå betydelsefulla frågeställningar?  

3.2.5.1 ATT SKAPA MENING GENOM SKRIFTSPRÅKET 
 
För att besvara följande undersöknings syfte som gäller att karaktärisera meningsskapande i 
en atmosfär där bildspråk och skriftspråk integreras, är det slutligen viktigt att konkretisera, 
precis som bildspråket, skriftspråkets meningsskapande möjligheter. Borgfeldts (2017) 
avhandling ”Det kan vara svårt att förklara på rader” visar att behovet av mer kunskap hos 
både lärare och elever för att utöka elevernas skrivkompetens där en mångfald av kulturella 
redskap och resurser integreras är stort. Elever behöver ges möjlighet att skapa 
tillvägagångssätt för att forma egna multimodala texter, speciellt efter att de utvecklat sin 
fundamentala skrivförmåga för sitt meningsskapande. Borgfeldts resultat belyser 
fortsättningsvis att bild som språklig uttrycksform är ett av de mest framträdande verktygen 
vid elevers textproduktioner. När elever själv får besluta om de vill använda skriftspråket eller 
bildspråket eller både och, beslutar sig de i hög grad att rita och skrivandet blir endast en 
utfyllnad. Kress (2010) förklarar detta i att elevernas valda verktyg fungerar som en 
användbar vikt i deras meningsskapande. Eleverna använder de meningserbjudanden som 
finns omslutna i de verktyg de känner är adekvata för just det de vill ge uttryck åt. Dock lyfter 
Borgfeldt (2017) fram att det är lärare som genom sin formulering av aktivitet som 
bestämmer vilka språkliga uttrycksformer som värderas. Om lärare uppmuntrar elever till att 
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uttrycka sig genom multimodalt textskapande, kan även elever som för närvarande har det 
svårt att uttrycka sig genom skriftspråket förmås att redovisa via skriftspråket.  
 
Jonsson (2006) uttrycker också ett krav och en förväntan på att det är läraren som ska 
uppmuntra eleverna till att på egen hand vilja och hitta mening i skriftspråket. Läraren 
fungerar som en aktiverare av den meningsskapande uppgiften. Dock påpekar författaren att 
det även förekommer situationer där det är eleven själv som skapar mening, då som ett 
resultat av antingen till att börja med lärarledd uppgift eller en uppgift som påbörjats på egen 
hand av eleven (ibid.). Tjernberg (2013) som analyserat framgångsfaktorer i läs- och 
skrivutveckling lyfter fram att en vägledande princip för att elever ska lyckas i sitt 
skrivlärande är att läraren ska hitta en balans mellan form och tillämpning i den pedagogiska 
organisationen. För att hitta en välbalanserad undervisning som fokuserar på elevernas 
individuella förutsättningar och behov anser Tjernberg att lärare dels bör lägga vikt på 
lärarledda aktiviteter med tyngdpunkt på språklig form, dels på självständigt lärande med 
tyngdpunkt på tillämpning.  
 
Tjernberg (2013) synliggör vidare att en framträdande faktor vid elevernas skrivutveckling är 
att eleverna utmanas till att utföra uppgifter som i grunden är lite högre än deras nuvarande 
kompetens. Genom att presentera uppgifter där det krävs en högre kompetens blir det också 
påtagligt för eleverna att förväntningarna och kraven i skolan ökar. Tjernberg fann i sin studie 
att lärare lättare hittar en balans mellan krav och stöd genom att befinna sig i det som 
Vygotskij (1978) benämner som Zone of proximal development, vilket jag även återkommer i 
nästa kapitel. Det har visat sig att många nyutbildade lärare som har elever i skrivsvårigheter 
ger eleverna för mycket stöd (i välmening), som resulterar i att eleverna för det mesta hamnar 
i en bekvämlighets zon (Tjernberg, 2013). Genom att samarbeta med exempelvis 
specialpedagog får lärare mer kunskap och förståelse för vad de ska uppmärksamma i 
elevernas skrivutveckling och således stärker det elevernas utveckling, lärande och 
meningsskapande. 
 
Som framgått tidigare ställer dagens kommunikationssamhälle krav på människans förmåga 
att använda olika redskap för att kommunicera. Arne Trageton (2014) som studerat sambandet 
mellan IKT-verktyg och skriv- och läsutveckling, fann i likhet med Borgfeldt (2017) att 
skriftspråket traditionellt sett blir sekundärt i skolan. Trageton som lägger tyngdpunkten på 
skriftspråksutveckling lyfter också fram att lärare behöver ge större utrymme åt textskapande 
för att kunna stimulera elevernas lärande. En språkstimulerande insats innebär bland annat att 
hjälpa eleverna använda sig av flera tekniker för att strukturera sin kunskap, exempelvis 
genom nutidens främsta skrivredskap – ett IKT-verktyg som dator. Genom att använda datorn 
som ett skrivredskap kan läraren fokusera på att stärka och stimulera elevernas eget skrivande 
och få dem att utveckla sina formuleringar. För att lyckas med en framgångsrik 
skriftspråksutveckling anser Trageton att muntlig språkutveckling är en förutsättning. Det 
innebär att lärare måste vara medvetna om och ha förståelse för vilka undervisningsmetoder 
som stärker både den muntliga språkutvecklingen och den skriftliga språkutvecklingen, detta 
för att eleverna ska kunna ställa upp egna mål för sitt lärande och således skapa mening ur 
sina erfarenheter.   
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
	  
I det här fjärde kapitlet presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som jag använt mig av 
för att besvara följande undersöknings syfte och frågeställningar. Dessa teoretiska 
utgångspunkter har använts som förhållningssätt när jag i min slutdiskussion analyserar och 
tolkar hur lärarnas iscensättningar av skrivundervisningen i interaktion med bildspråket kan 
underlätta meningsskapande hos eleverna. Inledningsvis definieras sociokulturell 
teoribildning, som även använts för att besvara den första forskningsfrågan: ”Vilka 
möjligheter för meningsskapande visar sig i undervisningen och vad innebär det för elevers 
språkutveckling?”. Därefter presenteras multimodal teoribildning, som främst bemöter den 
andra forskningsfrågan: ”Hur förhåller sig lärare till skrivundervisningen kopplat till bild som 
språklig uttrycksform och hur kommer det till uttryck i undervisningen? ”. I detta avsnitt 
redogör jag kort för dessa teoribildningar och hur de båda interagerar med följande 
undersökning.  

4.1 SOCIOKULTURELL TEORIBILDNING 
	  
Den sociokulturella teoribildningen lyfter främst fram den sociokulturella inramningens vikt 
för lärande, kunskap och utveckling (Dahlbäck, 2017). Denna undersökning har sin 
utgångspunkt huvudsakligen i Vygotskijs (1978, 2001) och Säljös (2013, 2014) tankesätt 
kring dessa aspekter. Vi människor blir delaktiga i en gemensam kultur som anses vara social 
direkt vi föds, vilket betyder att inlärningsprocessen blir en social process (Vygotskij, 2001). 
Barn ses därmed som individer som är närvarande i kommunikativa termer från första stund. 
Inom den sociokulturella teoribildningen utgör mediering ett viktigt begrepp, som innebär att 
människan interagerar med kulturella redskap för att fördjupa sin förståelse för sig själv, 
andra och sin omgivning (Säljö, 2013). Kulturella redskap utgör både fysiska och språkliga 
redskap som människan använder i sin vardag och influerar hur barn assimileras in i och 
förstår sin omgivning, samt hur mening skapas (Säljö, 2014; Dahlbäck, 2017). Det är således 
den sociokulturella omgivningen som influerar barns möjlighet till lärande och hur deras 
utveckling visar sig därefter. I följande undersökning synliggörs frågeställningar om vilka 
kulturella redskap undervisningen medieras med hjälp av, och vilka material som 
tillhandahålls till eleverna för att möjliggöra deras lärande, kunskaper och utveckling. Med 
utgångspunkt i en sociokulturell teoribildning kan därmed fysiska redskap (penna, papper, 
bilder, digitala verktyg) och språkliga redskap (bildspråk, talspråk, språkliga uttrycksformer) 
som erbjuds till eleverna i skriv- och bildundervisningen uppfattas som centrala för deras 
språkutveckling.   
 
Ett antagande i den sociokulturella teoribildningen är, som tydliggjorts, att människor bedöms 
som deltagare i socialt samspel. Det är dessa kontexter som påverkar hur vi har en benägenhet 
till att tänka och verka på vissa sätt (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij (2001) ses tänkande och 
språk som utgångspunkter för människans möjligheter till att samspela, få kunskap och 
utvecklas. Språket värderas som tänkandets redskap som genom mediering formar en relation 
mellan det yttre sociala samspelet och de inre intellektuella processerna. Den psykologiska 
processen från när en människa omsätter kommunikation från andra människor till inre 
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individuella tankar, ses som fundamentet till mänsklig tankeförmåga (ibid.). Kulturella 
uppfattningar och verktyg förmedlas således via kommunikation och kommunikationen blir 
förbindelsen mellan kultur och det mänskliga tänkandet. De strategier vi möter för att samtala 
om och förklara omgivningen använder vi framöver som redskap för att förstå och 
kommunicera i framtida kontexter (Säljö, 2014). Människans tänkande är i en sociokulturell 
mening följaktligen former av kommunikation som vi bemött, tagit lärdom av och använder 
som redskap i sammanhang i kommande kommunikations kontexter. Att kunna använda 
språket i den mångfald av uttrycksformer som finns för att kommunicera, uppfatta, definiera 
och framför allt tänka, får det betydelse för meningsskapandet för både sig själv och i mötet 
med andra (ibid.). 
 
Inom den sociokulturella teoribildningen betraktas även Vygotskijs (1978) föreställningar om 
att människor alltid befinner sig under utveckling och förändring, som väsentliga. Vid varje 
samspel med andra människor har vi möjlighet att appropriera, med andra ord ta till oss, 
kunskaper från den sociokulturella kontexten (Säljö, 2014). Människor kan också skapa 
förståelse genom att se nya motiv och möjligheter i de kulturella och konkreta resurser som de 
bemästrar. Den sociokulturella teoribildningen ser således människor som ständigt i riktning 
mot att appropriera nya strukturer av resurser med hjälp från vad de redan förstår och kan 
(ibid.). Detta sätt att studera människors lärande och utveckling uttrycker Vygotskij (1978) 
genom att tillämpa begreppet Zone of proximal development (ZPD), den proximala 
utvecklingszonen. Vygotskij beskriver denna utvecklingszon som en distans mellan vad en 
enskild människa behärskar individuellt och vad människan klarar av med stöd från en vuxen 
eller kompetent kamrat. Barn kan till exempel ha kunskaper som gör det möjligt att förstå vad 
en lärare talar om, men kan möjligtvis inte utföra uppgiften enskilt. Eftersom denna 
teoribildning belyser hur barn och vuxna i samspel med varandra influerar barns lärande, 
kunskaper och utveckling, blir detta ett viktigt förhållningssätt när jag framöver diskuterar 
vad som kan underlätta meningsskapande för eleverna. För att bemöta undersökningens syfte 
krävs det emellertid en teoribildning som beskriver hur budskap förs fram med stöd i en 
mångfald av språkliga uttrycksformer. Detta leder vidare till nästa teoretiska utgångspunkt 
som är av vikt för följande undersökning, multimodal teoribildning. 

4.2 MULTIMODAL TEORIBILDNING 
	  
Inom den multimodala teoribildningen ingår ett socialsemiotiskt perspektiv på lärande som en 
teoretisk utgångspunkt som bearbetar alla teckensystem som är av vikt och relevans för språk, 
kommunikation och meningsskapande (Kress & van Leeuwen, 2006; Kress, 2010; Selander & 
Kress, 2017). Multimodalitet utgår enligt Selander & Kress (2017) från den mångfald av 
teckenvärldar (bilder, skrift, tal, rörelser, färger, musik, ljud, kroppsspråk etcetera) som 
människor tillämpar för att tolka omgivningen och skapa mening. Att uttrycka sig 
multimodalt innebär således att varierande teckenvärldar förenas för meningsskapande. Kress 
(2010) poängterar att ingen uttrycksform ska betraktas vara mer betydelsefull än den andra. 
Detta belyser också Selander & Kress (2017) som skriver att symboler och tecken inte 
symboliserar något i sig, utan de får en innebörd i de sociala situationerna som de skapas och 
tillämpas i. Dessa resurser innebär inte att avbilda, utan fungerar som skildringar av hur något 
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framträder som meningsskapande. Då utgångspunkten i följande undersökning är att studera 
och problematisera iscensättningen av språkliga uttrycksformer i undervisningen, blir den 
multimodala teoribildningen i kombination av ett socialsemiotiskt perspektiv väsentligt för att 
synliggöra interaktionen mellan olika teckenvärldar.  
 
Av alla dessa teckenvärldar konstaterar Selander och Kress (2017) att skriftspråket och det 
tryckta ordet fått en särställning genom historien och ses än idag som en av de viktigaste 
representationsformerna för att kommunicera. Enligt den socialsemiotiska teoribildningen ses 
emellertid kommunikation alltid som multimodal och bedöms vara en social process av 
teckenskapande. En mångfald av modaliteter interagerar när människor skapar mening. 
Kärnan i den socialsemiotiska teoribildningen är att människor skapar tecken genom att 
förena semiotiska resurser som erbjuds i sociala och kulturella sammanhang, för att skapa 
mening (Kress, 2010). De semiotiska resurserna som människan för närvarande har 
förfogande till utgör delarna till meningsskapande, de tecken eller uttryckssätt, som brukas för 
kommunikationen (Selander & Kress, 2017). Vid vissa tillfällen är det just 
sammankopplingen av varierande resurser som är av vikt för meningsskapandet, men det kan 
också förekomma att en av resurserna får mer plats än de andra (Borgfeldt, 2017). I 
skolväsendet har skriftspråket, som nämnts, blivit en etablerad semiotisk resurs som brukas i 
skolan för att ge uttryck åt kunskap, fastän bild skulle vara ett funktionellt alternativ. Genom 
att ge företräde åt en semiotisk resurs före en annan, exempelvis att använda bilder och färger 
istället för det skrivna, är då en benämning för att semiotiska resurser får en funktionell tyngd 
(Borgfeldt, 2017; Kress, 2010).  
 
Den mångfald av semiotiska resurser som finns för med sig olika möjligheter och hinder för 
vad som lämpar att uttrycka i ett särskilt sammanhang, de definieras av varierande 
meningserbjudanden. Med utgångspunkt i personliga intressen och en kulturell struktur 
använder människan de meningserbjudanden i form av bild, tal, rörelser, skrift som de 
varierande modaliteterna tillhandahåller (Selander & Kress, 2010). I denna kontext förstås 
människan som social och multimodalitet och meningsskapande ska följaktligen uppfattas i 
ett sociosemiotiskt perspektiv (Borgfeldt, 2017; Kress, 2010).   
 
Den sociosemiotiska multimodala teoribildningen erbjuder redskap för att analysera och 
framställa det omfång av meningsskapande resurser som vi människor tillämpar för att 
kommunicera. En multimodal analys betyder således en utsträckt tolkning av den mångfald av 
semiotiska resurser (skrift, tal, bild, gester, blickar etcetera) som vid en speciell situation och i 
en särskild kultur medverkar till meningsskapande hos och mellan människor. Kress och van 
Leeuwen (2006) lyfter fram att bildspråket behöver tolkas, utvärderas och värderas på samma 
sätt som skriftspråket. Författarna anser att förhållandet mellan skrift och bilder är 
komplicerat och att lärare bör utgöra en analys av elevers konstruktioner med utgångspunkt i 
en sociosemiotisk multimodal teori, där olika semiotiska resurser bedöms tillsammans. För att 
studera och problematisera lärares iscensättningar av språkliga uttrycksformer i relation till 
meningsskapande utgör den sociokulturella inriktningen kombinerat med den sociosemiotiska 
multimodala teoribildningen därmed följande undersöknings teoretiska utgångspunkter.  
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5 METOD OCH MATERIAL  
 
För min studie genomfördes olika datainsamlingsmetoder, detta för att besvara syftet och 
frågeställningarna. Det empiriska material som studien utgår från är observationer och 
intervjuer genomförda vid tre olika grundskolor. Varje material redogörs i ett eget avsnitt, 
detta i och med att datainsamlingsmetoderna har olika metodiska infallsvinklar och således 
kräver olika metodiska reflektioner. Både observationerna och intervjuerna är baserade på en 
etnografisk inspirerad ansats. De olika metodiska tillvägagångssätten definieras utförligare 
senare i detta kapitel. En redogörelse för hur jag i min studie förhållit mig till de 
forskningsetiska kraven följer också. 
 
Eftersom utgångspunkten är att förstå den verklighet andra människor utformar i interaktion 
med andra, inriktar sig föreliggande undersökning mot den kvalitativa forskningen. I den 
kvalitativt inriktade forskningen ligger fokus huvudsakligen på att verkligheten är en social 
konstruktion som ständigt utvecklas och förändras, i och med att människor har en skapande 
förmåga (Carlström & Carlström-Hagman, 2007; Widerberg, 2002). Inom denna 
forskningsstrategi identifieras observationer och intervjuer som kvalitativa metoder, som 
båda kompletterar varandra i syfte att utveckla undervisningsmetoder. Dessa kvalitativa 
metoder användes i denna undersökning i syfte att förstå hur tillvägagångssätten i skriv- och 
bildundervisningen underlättar meningsskapande. Definitionen av vad den kvalitativt 
inriktade forskningen egentligen innebär och innehåller har varierat genom åren, där kritik har 
riktats mot att den beskrivs utifrån vad den kvantitativa forskningen inte är (Bryman, 2011). 
Stukát (2011) har definierat forskningsinriktningen på följande sätt:  

 
Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 
framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera och gestalta 
något […]. Forskarens ”förförståelse” (forskarens egna tankar, känslor, och erfarenhet) spelar 
stor roll och ses som en tillgång för tolkningen. (Stukát, 2011, s. 36).  

 
Den bristande generaliserbarheten och forskarens förförståelse inom den valda inriktningen 
har emellertid också lyfts fram som forskningsinriktningens svagheter (Fejes & Thornberg, 
2015; Svensson & Ahrne, 2015). Eftersom forskaren blir ett viktigt verktyg inom inriktningen 
blir resultatets kvalité beroende av forskaren som individ. Fejes & Thornberg (2015) 
framhäver samtidigt att dessa svagheter alternativt ska ses som tillgångar i forskningen, 
eftersom människans tidigare kunskaper och erfarenheter genererar nya perspektiv att se 
verkligheten på. 
 
Det kvalitativa empiriska materialet, observationerna och intervjuerna, i föreliggande 
undersökning utgick därefter från en etnografisk inspirerad ansats. Etnografin har utvecklats i 
samspelet mellan antropologisk och etnologisk forskning där människan och dess kultur varit 
obekant ur forskarens synvinkel (Kullberg, 2014). Grundprincipen i etnografiska studier är att 
öka förståelsen för människors sätt att leva och lära genom att gripa tag i deras uttryck och 
yttranden, vilket även var fallet för denna undersökning. Etnografisk forskning ökar även 
forskarens möjlighet att följa upptäcktens väg, context of discovery, som bland annat innebär 
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att skapa och finna något som förmodligen varit där hela tiden, men som inte uppfattats 
tidigare (ibid. s.57). Inom denna forskningsansats har upptäckter och teorier identifierats från 
händelser genom forskarens arbetsverktyg - observationer och intervjuer. Följande 
forskningsundersökning är därmed inspirerad från den etnografiska ansatsen huvudsakligen 
inom val av datainsamlingsmetoder, men också utifrån syftet att studera och problematisera 
iscensättningen av skrivundervisningen i en social miljö.  
 
I utforskandet mellan möjliga forskningsmetoder insåg jag att den etnografiska inriktningen 
lämpade sig bäst för att besvara mitt syfte. En annan potentiell ansats var fenomenografin. 
Om mitt syfte hade varit att studera och beskriva lärares olika uppfattningar om ett fenomen i 
omvärlden men till anknytning till bild- och skriftspråk, hade den fenomenografiska 
forskningsinriktningen varit ett möjligt val i denna studie. Patel & Davidsson (2011) 
konstaterar att inriktningen syftar till att lyfta upp skillnader i fråga om människors sätt att 
tolka omvärlden istället för likheter. I denna studie vill jag studera och problematisera hur 
lärare iscensätter skrivundervisningen för att underlätta meningsskapande, det vill säga jag 
vill undersöka undervisningsprocessen och lärarnas kultur. Men avsikten är inte 
huvudsakligen att utveckla en förståelse för elevers faktiska lärande som fenomen.  
 
Inom den etnografiska ansatsen finns en strävan om att fånga upp det som sker i interaktionen 
mellan deltagare i dess naturliga miljö. Forskarens person och tillvägagångsätt blir därmed 
viktiga tillgångar i tolkningen. Bryman (2011) beskriver inriktningen som en metod där 
forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre tidsperiod, för att kunna studera och 
skapa djupare förståelse för deltagarnas handlande. Detta innebär samtidigt att forskaren bör 
göra regelbundna observationer för att kunna genomföra en fullskalig etnografisk studie. Då 
utgångspunkten var att studera enstaka iscensättningar av skrivundervisningar under en kort 
tidsperiod, skiljer sig denna undersökning från den etnografiska forskningsinriktningen och 
det fann sig endast möjligt att utgå från en etnografisk inspirerad ansats. I inledningsfasen av 
denna studie användes en kvalitativ etnografisk inspirerad ansats nämligen deltagande 
observationer, detta för att kunna utveckla en djupare förståelse för deltagarnas kultur och för 
syftet i sig. Efter detta användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna samla 
in en mer detaljerad redogörelse inom ramen för den studerade kulturen.  
 
I inledningsskedet av följande undersökning kontaktades sex verksamma grundskollärare F-3 
vid tre olika grundskolor i norra Sverige med en förfrågan om deltagande, där även 
information gavs om undersökningens syfte. Ett krav för deltagande var att lärarna var 
legitimerade grundskollärare vid tidpunkten för undersökningen. Detta för att öka 
trovärdigheten. Sorteringen kan därmed benämnas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011). Denna urvalsmodell består av människor som forskaren redan knutit kontakt med vid 
andra tidpunkter. I följande undersökning ingår deltagare där relationen aktiverats vid tidigare 
tillfällen, exempelvis vid verksamhetsförlagda utbildningar eller tidigare samtal med läraren. 
Kullberg (2014) beskriver att urvalet av undersökningsdeltagare har sin grund i det synsätt 
forskaren inom kvalitativ etnografi har på människan. I detta fall ses människan som 
innehavare av den unika kunskap etnografen är ute efter (ibid.). Därför kan etnografen göra 
sitt val av deltagare där deltagarna ingår i samma kultur och där det forskaren är intresserad 



	   25 

av att studera finns. Till följd av att alla människor bär på sin egen unika kunskap 
representerar en samling deltagare ur samma kultur kvalitativt olika synsätt (ibid.). Detta 
innebär för denna undersökning att urvalsdeltagarna inte är ett representativt urval.  

5.1 DELTAGANDE OBSERVATIONER 
 
Utgångspunkten med de sex observationerna var att få direkt tillgång till hur lärarna iscensatte 
skrivundervisningen för att underlätta elevers meningsskapande som skapades genom bild 
som språklig uttrycksform. En etnografisk inspirerad ansats var, som tidigare nämnts, 
grunden för klassrumsobservationerna. Enligt Kullberg (2014) kännetecknas den etnografiska 
ansatsen bland annat av att den är utvecklande och upptäckande. Detta kräver att forskaren 
använder en flexibel och öppen undersökningsprocess för att identifiera fenomen som är 
grundade i konkreta mänskliga verkligheter (Jorgensen, 1989). Genom att studera människors 
tillvägagångsätt och fånga in deras utsagor, skapar forskaren därmed förståelse för 
människors sätt att lära och leva (Kullberg, 2014). Tidigare undersökningar gjorda via 
klassrumsobservationer visar att metoden kan vara ett värdefullt redskap för att utveckla 
kvalitén på undervisningssituationerna (Wragg, 1994).  
 
Enligt Wragg (1994) kan själva närvaron av en ytterligare person i klassrummet, som 
vanligtvis inte är närvarande, påverka lärandesituationen. Forskarens val av karaktär vid 
undersökningen blir därför grundläggande vid resultatet av datainsamlingen. Som deltagande 
observatör blir jag som forskare därmed ett undersökningsinstrument och beroende på vilket 
förhållningssätt jag väljer att ha till det studerade objektet avgör vad jag klarar av att få fram. 
På grund av detta är det viktigt att forskaren vid deltagande observationer frågar sig själv om 
det är något som kan påverka den objektiva synen (ibid.). Samtidigt bryter Kullberg (2014) 
mot dessa principer och anser att forskaren som person ska placera sig själv inom parentes, 
för att kunna uppmärksamma nya kunskapsluckor. Eftersom följande undersökning har en 
etnografisk inspirerad ansats var mitt huvudsakliga fokus att förstå hur iscensättningen av 
skrivundervisningen underlättar elevers meningsskapande genom bild som språklig 
uttrycksform. I och med rollen som deltagande observatör har jag således eftersträvat en 
uppfattning om hur lärare skapar mening genom skrift- och bildspråket och av denna 
anledning är undersökningens resultat etnografiskt inspirerat.  
 
Vid deltagande observationer är forskaren involverad i lärandetillfället och influerar därmed 
hur det empiriska materialet utformar sig. Att gå in i rollen som deltagande observatör innebär 
att vara en aktiv deltagare, dock väcks frågan i vilken uträckning forskaren bör vara delaktig 
(Bryman, 2011). För att ge en korrekt definition av min roll som observatör kan den påminna 
om att jag var deltagande-som-observatör (Kullberg, 2014). Detta innebar att jag som 
forskare valde att distansera mig från samspelet i den sociala miljön och medlemmarna var 
inte heller skyldiga att beakta mig som forskare. För min del handlade det främst om att inta 
ett svagt engagemang, jag informerade deltagarna om undersökningens syfte men valde att 
avstå från lärandeaktiviteter.  
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Observationsformen utgick från Bryman (2011) och var således öppen, med andra ord var de 
deltagande lärarna och eleverna medvetna om att jag som forskare skulle observera hur 
lärarna iscensatte skrivundervisningen som skapades i kombination med bild som språklig 
uttrycksform, under en lektion. Eftersom jag på förhand gav deltagarna information om 
undersökningens syfte, hade de förståelse för det jag skulle studera och problematisera. Både 
lärare och elever gavs möjlighet att ställa frågor om undersökningen. Varken lärare eller 
elever ställde någon fråga angående undersökningen. Under observationerna valdes endast 
fältanteckningar som dokumentationsmetod. På grund av etiska skäl valde jag att inte spela in 
observationen. Strukturerade observationer som Patel & Davidson (2011) benämner det, 
användes vidare som en teknik för att samla information. Ett kortfattat observationsschema 
användes för att vidmakthålla observationerna, där nyckelord skrevs ner för att registrera 
informationen i olika kategorier. Eftersom observationerna inte pågick under en längre 
tidsperiod och därför också endast var etnografisk inspirerade, kunde jag som observatör 
skriva ner fullständiga fältanteckningar direkt efter avslutad observation.  
 
Enligt Devault & Devault (2002) är det svårt vid deltagande observationer att inte influera 
medlemmarna med ens närvaro som forskare vid den sociala miljön. Inom deltagande 
observation förekommer två huvudbegrepp, nämligen närvaro och distans. Författarna 
betraktar att dessa begrepp bedöms som motsägande då jag som forskare deltar genom min 
närvaro samtidigt som jag observerar genom distans. Till följd av detta är det viktigt, som 
nämnts, att bli medveten vad den roll som forskaren intar som deltagande observatör innebär 
och hur forskaren kan göra den effektiv (Jorgensen, 1989; Devault & Devault, 2002). Bryman 
(2011) påpekar att forskare kan inta en dold roll inom den etnografiska ansatsen, men 
eftersom detta innebär att forskaren varken kan föra anteckningar eller låta deltagarna ge sitt 
samtycke till att delta, var detta inte en möjlighet för den följande undersökningen. För att 
min närvaro som observatör däremot skulle bli mindre uppenbar, valde jag att hitta en diskret 
position i klassrummet där jag var som mest dold. Både lärarna och eleverna underrättades i 
god tid om min position vid observationen, utan förmåga till att stödja undervisningen. Under 
observationerna blev detta inte ett bekymmer för varken lärare eller elever. Dock kunde både 
lärare och elever vid vissa tillfällen vända sig till mig för att få synpunkter på elevernas 
bildskapande. Detta bedömdes emellertid inte ha influerat undersökningens syfte i någon 
större omfattning. Elevernas lärande tycktes inte heller påverkas av mitt deltagande i någon 
avsevärd omfattning.    

5.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
	  
Då klassrumsobservationerna gav direkt tillgång till det undersökningen syftade till att 
studera, var syftet med efterföljande intervjuer att ge större frihet för lärarna att uttrycka sig 
kring iscensättningen av skrivundervisningen jämfört med det som gavs vid observationerna. 
Intervjuerna kunde ge en fördjupad insyn i hur bild som språklig uttrycksform kunde 
möjliggöra meningsskapandet i skrivundervisningen. För att komplettera datainsamlingen 
som klassrumsobservationerna producerade, gjordes därmed individuella semistrukturerade 
intervjuer med lärarna. Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) är metoden delvis en 
strukturerad intervju, men som har som regel att främja samtalen att upptäcka nyanser inom 
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forskningsområdet. Semistrukturerade intervjuer som metod var mest lämplig för syftet då 
människors erfarenheter och uppfattningar kring språkliga uttrycksformer i relation till 
meningsskapande lyftes fram bäst. Det huvudsakliga syftet med semistrukturerade intervjuer 
var att rekonstruera undervisningen för att få fram lärarnas tankegång kring iscensättningen av 
undervisningen där bild som språklig uttrycksform var i fokus. Intervjuerna genomfördes 
högst en vecka efter att observationerna hade avslutats. Detta för att lärarna lättare skulle 
kunna relatera till undervisningen och inte förlora viktiga element. Innan intervjuerna 
utvärderades dock fältanteckningarna från observationerna för att göra nödvändiga 
kompletteringar och fastställa om det var någon frågeställning som behövdes synliggöras 
under intervjuerna. Vid endast ett fall genomfördes intervjun samma dag som observationen, 
detta bedömdes inte ha påverkat resultatet i någon vidare utsträckning.  
 
Följande undersökning inspirerades ifrån Christoffersen & Johannessens (2015) beskrivning 
av semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor 
medföljde. Detta val gjordes med bakgrund i syftet. Kvale & Brinkmann (2014) anser att det 
är i samspelet mellan intervjuaren och respondenten som kunskap skapas. Intervjuguiden 
användes därmed som utgångspunkt för de semistrukturerade intervjuerna. Jag valde att inte 
tilldela intervjuguiden på förhand. Förklaringen till detta val utgick ifrån att jag ville uppnå ett 
samtal där lärarna gavs tillfälle att uttrycka sig förhållandevis öppet om hur de förhåller sig 
till bilden och skriften som språkliga uttrycksformer samt önskande jag förstå hur 
meningsskapande står i relation till språkutveckling ur lärarnas perspektiv och med detta 
utveckla en kunskap ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Till följd av att denna 
intervjuform endast var delvis fokuserad, resulterade det i att lärarna kunde beröra ämnen som 
inte var helt adekvata för studiens syfte. Detta medförde att jag kunde skapa en individuell 
utformning efter den enskilde läraren och samtidigt minska risken för att ledande frågor och 
givna svarsalternativ framfördes (Christoffersen & Johannessen, 2015). Bryman (2011) lyfter 
fram att enstaka avvikelser som sker inom denna intervjuform kan vara betydelsefulla för 
informanten, intervjuaren bör därmed vara varsam med att ge ledande frågor.  
 
En vidare viktig synpunkt att beakta är miljön där samtalet sker. Om intervjun sker på 
forskarens villkor kan informanten känna sig underlägsen och situationen kan möjligtvis 
associeras till en examination (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att informanterna 
skulle uppleva att de befann sig i en obekymrad och lugn miljö, valdes därmed en lämplig 
lokal av den deltagande intervjupersonen. Att det kan vara svårt att få en röd tråd genom 
intervjun om störande moment uppstår i den yttre miljön, som påverkar kontakten i samtalen 
skriver Carlström & Carlström-Hagman (2006). Författarna påpekar vidare att det är viktigt 
att intervjuaren gör klart för både sig själv och för den deltagande intervjupersonen om målet 
med intervjun och vad resultatet kommer användas till. Information om syftet gavs därmed 
både i inledningsskedet när förfrågande om deltagande i följande undersökning skedde och 
vid tidpunkten för intervjun. För att kunna få ett så sanningstroget resultat som möjligt valde 
jag att inte delge information som rörde begreppet meningsskapande innan de deltagande 
observationerna avslutats. Informationen delgavs däremot vid intervjuns början. De 
deltagande intervjupersonerna fick även möjlighet att tillägga saker i efterhand. Vilket 
emellertid inte förekom överhuvudtaget.  
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Utifrån medgivande från lärarna valdes ljudinspelning som en dokumentationsmetod under de 
semistrukturerade intervjuerna. En stor del av varje intervju är transkriberad till skriftspråk, 
men materialet har också till viss del använts som ljudmaterial. Detta har gjorts för att ha en 
möjlighet att sortera och kategorisera underlaget, men har inte influerat undersökningens 
syfte. Bryman (2011) framhäver att ljudinspelning som tillvägagångssätt vid kvalitativa 
intervjuer är viktigt för det detaljerade analysarbetet samt för att jag som forskare ska kunna 
ta till mig de deltagande informanternas egna svar ordagrant. Vid endast anteckningar kan 
särskilda talesätt och meningar gå förlorade. Dessutom möjliggjorde ljudinspelningar en 
bättre interaktion mellan mig som intervjuade och den deltagande informanten, detta eftersom 
jag inte blev lika absorberad av mitt skrivande att samtalet kunde fortsätta utan svårigheter 
(Carlström & Carlström-Hagman, 2006). Däremot understryker Carlström & Carlström-
Hagman att ljudinspelning som dokumentationsmetod kan få informanterna att bromsa sina 
svar. Därmed valde jag att placera min mobiltelefon på en plats där risken för att 
informanterna skulle besväras minskades.  
 
Vid inledningsskedet av undersökningen informerades lärarna om att samtalen bedömdes ta 
ca 30-45 minuter. Vid hälften av intervjuerna genomfördes samtalen inom den lagda 
tidsramen och vid andra hälften blev samtalen istället mellan 20-30 min. I och med att det 
användes en intervjuguide med öppna frågor berörde en del lärare ämnen som inte var helt 
relevanta för undersökningens syfte, men eftersom dessa avvikelser, som nämnts, kunde vara 
betydelsefulla för den enskilda informanten valde jag att inte avbryta och därmed tog hälften 
av intervjuerna längre tid. Som intervjuare behövde jag därmed inte vara orolig för att vara 
ledande. Att intervjuerna tog mellan 20-30 min vid andra hälften kan nog förklaras i att 
lärarna förhållandevis var bestämda och säkra i sina svar att det inte skapades någon djupare 
diskussion rörande frågorna. För att öka trovärdigheten genomfördes totalt sex individuella 
semistrukturerade intervjuer vid tre olika skolor i två kommuner i Norrbotten, där samtliga 
lärare hade erfarenhet av att arbeta med språkliga uttrycksformer i undervisningen. Avsikten 
med undersökningen är inte att ge en allmän bild av lärares iscensättningar av skriv- och 
bildundervisningen för att underlätta meningsskapande i kvantitativa termer, utan kan mer 
bedömas vara tendenser. Denna undersökning bör istället ses som en strävan att öka förståelse 
för hur iscensättningar kan gå till väga för att möjliggöra meningsskapande.  

5.3 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
	  
Eftersom observationer och intervjuer genomfördes för att besvara följande undersöknings 
syfte, var det viktigt att jag som forskare tog hänsyn till grundläggande etiska överväganden 
som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet i förhållande till informanterna. 
I genomförandet av forskningen valde jag därmed att förhålla mig till Vetenskapsrådet 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa 
etiska principer som berör den svenska forskningen är uttrycka i krav som en studie ska 
uppfylla för att ge nödvändigt skydd till deltagande individer.  
 
I inledningsskedet av följande undersökning kontaktades, som nämnts, verksamma 
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grundskollärare vid grundskolor i Norrbotten med en förfrågan om deltagande, där jag gav 
information om undersökningens syfte, krav för deras delaktighet och deras rätt att avvisa 
eller avbryta sin delaktighet. Denna information gavs även vid början av datainsamlingen. För 
att kunna få ett så sanningstroget resultat som möjligt valde jag att inte delge information som 
rörde begreppet meningsskapande innan observationerna avslutats. Informationen delgavs 
däremot vid intervjuns början. Deltagarna informerades om deras rätt att bestämma om, under 
hur lång tidsperiod och på vilka villkor de önskade delta. Genom att de deltagande lärarna 
beslutade sig för att medverka och boka in tider för datainsamling med mig, uppfylldes 
samtyckeskravet. Information om undersökningens syfte gavs även i god tid till elever och 
deras vårdnadshavare genom ett informationsbrev (se bilaga 2).  
 
För att enskilda skolor eller lärare inte skulle kunna identifieras har namn på skolor, klasser 
och deltagande informanter utelämnats i denna undersökning. Det insamlade empiriska 
material som studien utgår från i form av ljudinspelningar och fältanteckningar har raderats 
och makulerats efter att examensarbetet godkänts. Insamlade personuppgifter har endast 
använts för att besvara undersökningens syfte och har därefter makulerats. 
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6 RESULTAT 
 
I följande kapitel presenteras, organiseras och kategoriseras undersökningens resultat från tre 
olika perspektiv vilka vuxit fram i analysen av det empiriska materialet. Tillsammans 
besvarar de undersökningens syfte och frågeställningar. De tre områden som framträder som 
viktiga för undersökningen som helhet – en vidgad syn på språk och text, lärarna och 
samspelet mellan bild- och skriftspråk och undervisningens meningserbjudanden – lyfter fram 
möjligheter och svårigheter för arbete med språkliga uttrycksformer i undervisningen för att 
underlätta meningsskapande för eleverna.  
 
Informanterna i denna presentation är alla legitimerade grundskollärare och arbetar vid tre 
olika grundskolor i Norrbotten. För att säkerställa anonymiteten och skydda informanternas 
identitet har de fått fingerade namn. Namnen är valda utifrån Astrid Lindgrens karaktärer i 
”Barnen i Bullerbyn” – Britta, Lisa, Kerstin, Stina, Jenny och Maja. Kapitlet avslutas med en 
kort sammanfattande analys av resultatet. 

6.1 EN VIDGAD SYN PÅ SPRÅK OCH TEXT   
 
Intervjuguiden var utformad för att studera och uppmärksamma lärarnas definition av en 
vidgad syn på språk och text och hur deras språksyn överensstämmer med styrdokumentens. 
Det empiriska materialet visar emellertid att det inte förekom en samsyn hur lärarna 
definierade en vidgad syn på språk och text, trots att alla var legitimerade inom grundskolan 
och följt läroplanernas förändringsprocess. Det gemensamma sambandet i språksynen hos 
lärarna var att de såg begreppet som ett tillvägagångssätt för kunskap och kommunikation. 
Maja som arbetat på en skola med en estetisk profil i över 11 år var väl förtrogen med 
begreppet och kunde direkt avgöra de generella aspekterna i arbetet med estetik. Hon 
betonade att det är betydelsefullt för elevernas språkutveckling och tänkande att de får 
modulera, förklara och diskutera med både bilder och ord. Huvudsakligen lyfte hon fram att 
elever behöver få uppleva olika uttryckssätt och använda sina ögon, öron och händer för att 
utveckla såväl deras språk som dem själva som individer. Vidare betonade Maja att lärare 
måste tillgodose elevernas önskemål och att det måste ges möjlighet till eleverna att till viss 
del bestämma om innehållet i undervisningen, detta för att det ska finnas en mening med 
lärandet hos dem. Stina, en annan grundskollärare, gav också uttryck för en uppfattning om en 
vidgad syn på språk och text och menade att språk inte bara är tal- och skriftspråk utan ”det 
här estetiska är ju jätteviktigt och vi alla lär ju på olika sätt”. Hon poängterade att lärare måste 
hitta olika infallsvinklar för att inte tappa elevernas engagemang, det handlar enligt henne om 
att variera arbetssätten.  
 
Det var vidare också tydligt att det vidgade språk- och textbegreppet i förhållande till kunskap 
och kommunikation många gånger inte genomgått samma förändringsprocess som 
styrdokumenten hos en del lärare, då inkluderingen av mer omfattande språkliga 
uttrycksformer inte förekom i första taget. Lisa uttrycker sig på följande sätt om en vidgad 
syn på språk: 
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Det är att läsa, tala och skriva. Och som du vet själv att läsa, att barnen läser olika texter, 
läsinlärning, man läser korta svårare texter. Läsläxan har vi och den har de varje vecka och 
även skrivläxa. Det är viktigt att läsa för att utveckla språket. Språket är även att skriva och 
uttrycka sig. Att skriva på olika sätt, det är att forma bokstäver när man går i ettan, att skriva 
ord, träna bokstäver. Sen ju mer du skriver sagor, berättelser så utvecklar man ju 
skrivförmågan och det är ju också med det skrivna språket. Tala är viktigt att få berätta 
muntligt saker. (Lisa) 

 
En vidgad syn på språk och text var inte lika givet hos alla grundskollärare och många 
tenderade att begränsa sitt förhållningssätt kring språket till att endast innehålla läsa, tala och 
skriva. Britta som arbetat inom skola och utbildning i över 30 år, uppfattade språket som en 
makt och menade på att det är ”oljan i en motor”. Företrädesvis utgick hon från att en vidgad 
syn på språk och text för henne innebar flerspråkighet och att det handlar om att lyfta de olika 
hemspråken som finns i klassrummet för att möjliggöra kommunikationsmöjligheter för alla 
elever.  
 

… Jag tycker att barn ska lära sig många språk, att det händer något i hjärnan och de fattar och 
de snappar olika saker. I skolan också, det är som viktigt allt det här att de lär sig förstå vad de 
har gjort. (…) Så världen i klassrummet har gjort att språken har lyfts. Språkets roll och det är 
då man fattar vilken makt språken har. Så tack alla flyktingar som har lyft språken, för 
svenska barn fattar ju inte heller alla ord. (Britta) 

 
Britta påpekade vidare att det är onödigt att lägga ner tid på att forma och skapa bokstäver 
med hjälp av olika multimodaliteter såsom färger och betonade att det istället är viktigt att 
satsa på språket som språk. Detta skulle i fortsättningen stärka elevernas kunskaper och 
lärande. Även Jenny, som också i grunden är fritidspedagog, framförde att lärare inte alltid 
behöver göra det ”besvärligt och använda vattenfärger utan man kan göra det enkelt också” 
vid bildskapande. När frågan om vad begreppet språk innebär för Jenny visar hon initialt att 
hon inte är förtrogen med begreppet. Jennys definition av begreppet språk visar en 
samstämmighet med Lisas där hon primärt betonar läsa, tala och skriva som 
kommunikationsformer. Trots att det framkommer längre fram i samtalet med Jenny att hon 
är medveten om vad en vidgad syn på språk och text innebär, gör hon inte några inledande 
kopplingar till begreppet.  
 
Fastän lärarna i de ovanstående nämner att undervisningen inte bör lägga ner för mycket tid 
på olika multimodaliteter, framhäver Britta vidare att det är viktigt att låta eleverna uttrycka 
sig genom de kulturella redskap som de är bekväma med. Under lektionsobservationen där 
jag observerade hur Britta iscensatte skrivundervisningen, dyker det upp ett tillfälle där en 
elev uttrycker en önskan om att uttrycka sig genom språket i dansen. Vid intervjun senare 
samtalade vi om detta tillfälle och Britta poängterar att ”språk är ju så mycket annat” och 
berättar att genom att låta eleven använda kroppsspråket för att uttrycka sig skapar hon 
mening för eleven. Trots att inte heller Britta till en början var bekant med en vidgad syn på 
språk och text, visar resultatet att hon är medveten om utrymmet för språkliga uttrycksformer 
som bör finnas i undervisningen. Dessutom avslutar hon vårt samtal med att säga att språk 
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handlar om att utveckla elevernas tänkande och för att göra det krävs det varierade 
arbetsformer. För Kerstin däremot som på eget initiativ valde att gå en utbildning i Storyline 
utöver sin grundskollärarutbildning, innebär en vidgad syn på språk och text just det Britta 
uttryckte - att språk handlar om mycket annat än bara läsa, skriva och tala. Kerstin 
understryker att lärandet fördjupas genom att blanda teori och praktik. För henne betyder en 
vidgad syn på språk och text också att:  
 

… de ska få en meningsfull språkundervisning, att de ska vara som en helhet. Att man jobbar 
tematiskt och väver in grammatiken och de i ett tema, så det blir meningsfullt för dem och 
lustfyllt. Då får man med fler och de kommer ihåg vad man gjort. (Kerstin)  

 
Kerstins definition är av liknande slag som det som Maja och Stina gav. Även Kerstin belyste 
att varje enskild elev befäster sina kunskaper lättare genom att använda och variera olika 
kommunikationsformer. Både Kerstin och Maja arbetar på en skola som har en tydlig estetisk 
profil där konstarterna har en given plats. Det kan förklara varför det vidgade språk- och 
textbegreppet fått en tydligare medvetenhet och förståelse hos dem än hos bland annat Lisa, 
Britta och Jenny. Trots att en vidgad syn på språk och text som begrepp inte var lika givet och 
begripligt hos alla lärare, visar deras utsagor på en förståelse och medvetenhet om språkets 
värde och relevans för elevernas lärande, vilket är viktigt för elevernas språkutveckling.  

6.1.1 BEGREPPET SPRÅK I UNDERVISNINGEN  
 
Samtliga grundlärare ansåg att de integrerade begreppet språk i undervisningen på ett eller 
annat sätt. Resultatet synliggör vidare hur lärarnas språksyn var av vikt för hur de valde att 
iscensätta sin undervisning där olika språkliga uttrycksformer integrerades. I samtliga 
lektionsobservationer uppmärksammades skillnader i språksyn mellan grundskollärarna. Tre 
av lärarna gav uttryck för en språksyn där olika kommunikationsformer inkluderades medan 
återstående lärare visade att utrymmet för fler uttrycksformer än tal- och skriftspråk i 
undervisningen i grunden var minimal. Det var påtagligt under både lektionsobservationerna 
och efterföljande samtal med lärarna att tal- och skriftspråket föredrogs av dem och att det 
huvudsakliga målet med arbetsformerna där bild integrerades var att utveckla elevernas 
förmåga att tala, skriva och läsa i de teoretiska ämnena. En vidgad syn på språk och text 
prioriteras primärt inte i undervisningen hos tre av lärarna, utan organiseras under lektionerna 
som ”extrauppgifter”. Lärarna beskrev vidare att språkliga uttrycksformer främst integrerades 
under lektionstillfällen där fritidspedagoger varit inkopplade. Detta resulterade i att 
grundskollärarna fokuserade på arbetssätt som utvecklade elevernas förmåga att läsa och 
skriva. Trots att bland annat Stina gav uttryck för en vidgad syn på språk och text tidigare, 
visar det sig i samtalet senare att hon ”hört talas om” andra kommunikationsformer än tal-, 
skrift och bildspråk men använder inte dessa själv.   
 
Även om många lärare har gemensamt att integreringen av olika språkliga uttrycksformer 
varit liten under deras verksamma år som lärare, kan alla grundskollärare se att användningen 
av olika kommunikationsformer i undervisningen förstärker lärandet. En förklaring till att 
olika kulturella redskap fått mindre utrymme i undervisningen tror dock många lärare beror 
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på att styrdokumenten begränsat undervisningen och att det segregerat språkliga 
uttrycksformer från lärarnas didaktiska arbete. Jenny lyfte fram att hon kände sig mer hemma 
att använda olika kommunikationsformer som fritidspedagog än som grundskollärare. Trots 
att även hon uttrycker att olika kulturella redskap är ett betydelsefullt sätt att kommunicera 
genom och uttrycka sina tankar och känslor på för alla elever, känner hon sig idag mer styrd 
av innehållet i den nya läroplanen. Till följd av den anser Jenny att man använder mindre 
estetiska uttrycksformer. Detta nämner också Stina som säger att:  
 

Sen när den nya läroplanen kom 2011 så är vi otroligt styrda av allt vi ska hinna med, det har 
ju blivit så himla tight… Före det hade vi mer utrymme att göra roliga grejer, att kunna ha 
pysseldagar på ett helt annat sätt eller kunna skapa så… det kan jag sakna. (Stina) 

 
Lisa som inte var helt förtrogen med en vidgad syn på språk och text som begrepp vid mitt 
samtal med henne, har emellertid redan tidigt i sin yrkesroll integrerat olika uttrycksformer i 
sin undervisning och lyfter fram att det handlar om att visa eleverna att det finns en mångfald 
av sätt att representera kommunikation på oavsett vilken språksyn en lärare har. Bland annat 
betonar hon att multimodaliteter som digitala verktyg, bilder, ljud och rörliga bilder är 
uttrycksformer som hjälper läraren att anpassa och inspirera undervisningen. Lisa tror 
däremot att lärarnas språksyn har en grund i skolans ekonomiska förutsättningar och 
förtydligar det genom att säga:  
 

Det är drömmen att kunna vara två. Då får man mindre grupper, det är skönt. Då når man ut 
på ett annat sätt. (…) Det är bäst om man är två, det gör man inte… även om man skulle vara 
övernaturlig, når du inte ut till alla. (Lisa) 

 
När jag observerar Lisa är det emellertid tydligt att hon, trots att hon är ensam i klassrummet, 
ger mycket utrymme åt flera kulturella redskap. Exempelvis framhäver hon mycket sitt 
kroppsspråk för att förstärka uttryck. Det är gester, ansiktsuttryck och rörelser som har ett 
tydligt syfte bakom som visar att Lisa naturligt väver in multimodala uttryckssätt i sitt 
didaktiska arbete. Lisa tror att det beror på att det är hennes personlighet och att alla kanske 
inte har den sidan som lärare. Detta stämmer överens med Stinas beskrivning av hur hennes 
språksyn kommer till uttryck och hur hon ansåg att hon inte var en ”lekmamma eller 
lekfröken” och att drama inte låg i hennes intresse. Stina som tidigare talade om att de 
estetiska uttrycksformerna är viktiga, ansåg att hon inte saknar just det i sin undervisning. 
Men poängterar vidare att alla människor är olika och organiserar integreringen av språkliga 
uttrycksformer också på ett mångsidigt sätt.  
 
Lärarnas skiftande språksyn hade som sagt relevans för hur de valde att organisera sin 
undervisning. På en av skolorna i undersökningen var undervisningen iscensatt så att lärare 
med utbildning i estetiska ämnen undervisade för den klassläraren, exempelvis i ämnet musik 
och bild. Trots segregeringen i undervisningen, införlivade läraren ändå undervisningen i 
svenska med bild som språklig uttrycksform. En annan lärare på en annan skola undervisade 
själv i bild men hade ingen tydlig uppfattning om hur hon skulle integrera det estetiska ämnet 
med mer teoretiska ämnen. För lärare som är utbildade i något av de estetiska ämnena är det 
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mer rimligt att integrera språkliga uttrycksformer för att kommunicera i både estetiska och 
teoretiska ämnen. Maja och Jenny uttrycker sig på följande sätt kring att integrera estetiska 
ämnen och uttrycksformer med teoretiska ämnen:  
 

… just nu har jag kanske inte så himla mycket musik. Men drama jobbar vi absolut med. Och 
då kanske inte bara kopplat till svenskämnet utan till… man kanske gör en dramatisering om 
vattnets kretslopp eller man gör en dramatisering om… mycket i det här sociala samspelet kan 
man göra dramatisering om, så det gör vi mycket. (Maja).  

 
Förutom ämnet bild som då är ett separat ämne, kan man använda det både i 
matematikundervisningen och i svenskundervisningen. SO också ett sådant ämne som man 
använder det i. Men… jag skulle vilja säga kanske främst… är det nog främst i svenskan och i 
de samhällsorienterade ämnena som man använder det i. (Jenny) 

 
Citaten från Maja och Jenny belyser säkerheten hos lärarna om hur estetiska ämnen och 
uttrycksformer ska integreras i deras didaktiska arbete, men visar också tendensen att 
estetiska ämnen främst används i samband med andra teoretiska ämnen. På det sätt de 
arbetade med att organisera en undervisning med estetiska ämnen och teoretiska ämnen 
visade sig vara av vikt för hur lärarna med olika kunskaper gav utrymme för språkliga 
uttrycksformer i undervisningen. Med utgångspunkt i att hälften av lärarnas språksyn inte 
prioriterade kommunikationsformer mer än verbalspråket och i enstaka fall bildspråket, 
använde de primärt också papper, pennor och bilder som fysiska redskap i undervisningen. I 
ett enstaka fall under mina observationer kunde jag notera att även musik användes som ett 
multimodalt verktyg i undervisningen. Många uttryckte att multimodala verktyg såsom dator 
eller IPad är en ”bonus” för eleverna men att de har pennan som utgångspunkt i alla ämnen. 
Detta förklarade många lärare var på grund av att de kände sig osäkra på hur de skulle hinna 
integrera fler uttrycksformer när skolans organisation i vissa fall begränsade integreringen och 
gav dem arbetsuppgifter som skapande tidsbrist. Gemensamt för alla lärare var däremot att 
integreringen av språkliga och multimodala uttrycksformer i undervisningen gör det mer 
”roligt”. Avslutar avsnittet med att lyfta ett citat från Stina kring just detta: 
 

Jag försöker få med så mycket som möjligt för att alla barn ska få något… klicka för… Jag 
kan inte bara sitta och läsa texter för då tappar jag över hälften av eleverna, utan jag måste 
hitta olika infallsvinklar. Sen får de inte ha tråkigt. Barn idag får inte ha tråkigt, det ska vara 
varierat arbetssätt. (Stina)  

 
Som jag tolkar detta råder det en syn på att utgångspunkten för den estetiska verksamheten i 
skolan är att det ska vara underhållande, istället för att utgå från ett förhållningssätt som är 
granskande och eftertänksam.  

6.1.2 LÄRARNAS KOMPETENS I OCH GENOM SPRÅKLIGA 
UTTRYCKSFORMER  
 
När det gäller synen på lärarnas mångsidiga erfarenheter och kompetenser inom språkliga 
uttrycksformer, visar det sig att de är av betydelse för möjligheter och svårigheter att använda 
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och integrera dessa i undervisningen. Deras förmåga att använda olika 
kommunikationsformer hade primärt sin grund i deras form av utbildning och vilket utrymme 
de hade att visa sin kompetens på sin arbetsplats. Detta påverkade i förlängningen deras egen 
inställning, säkerhet och synsätt på elevernas lärande. De lärare som hade en 
fritidspedagogutbildning, extra poäng i ämnet bild eller arbetat på en skola där det varit 
tydligt att alla kommunikationsformer får lika stort utrymme i undervisningen, ansåg sig ha 
kompetensen att integrera språkliga uttrycksformer i undervisningen. Främst kom deras 
säkerhet att använda estetiska ämnen huvudsakligen från arbetskollegorna eller genom 
fortbildning. Grundskollärarna som inte utbildat sig i något vidare inom estetiska ämnen 
ansåg inte heller sig själva som en ”lekfröken” eller tillräckligt självsäkra för att använda 
andra språkliga redskap i undervisningen än tal-, skrift- och bildspråk. En av lärarna som 
deltog i min studie, hade utbildning i bild som en del av sin grundlärarutbildning. Hon hade 
därmed möjlighet att leda undervisningen i bild i fler klasser än i bara sin egen. En annan 
lärare på samma skola hade inte någon utbildning i ämnet bild men undervisade ändå i det 
estetiska ämnet och beskrev att det var besvärligt. Utan en bredare kompetens i ämnet bild 
framkom det att hon saknade intresset för att integrera ämnet, vilket som jag förstår påverkade 
elevernas möjlighet till att få uppleva olika språkliga uttrycksformer i sitt lärande.  
 
Materialet visade att det fanns en samstämmighet kring hur lärarna såg på sin kompetens och 
säkerhet mellan mina lektionsobservationer och deras utsagor vid samtalen. De lärare som 
tydligt berättade att de inte hade intresset eller tryggheten att använda olika språkliga 
uttrycksformer i undervisningen, gav också mer utrymme till mer traditionella uttrycksformer 
som tal- och skriftspråk vid lektionsobservationerna. De grundskollärare som uttryckligt 
uttryckte att de använder sig av flera olika språkliga uttrycksformer, undervisade också med 
ett annat engagemang och integrerade utöver tal-, skrift- och bildspråk även musik, drama och 
kroppsspråk i sin undervisning. Sammanfattningsvis var många av lärarnas upplevelser och 
erfarenheter att det inte gavs utrymme till olika kulturella redskap och därmed integrerades 
flera uttrycksformer sällan tillsammans i undervisningen. Lärarna bedömde att det främst 
används fler språkliga uttrycksformer bland de yngre eleverna och att det sedan smalnar av 
när eleverna blir äldre. Jenny upplever dessutom att det är stor skillnad på engagemanget i 
olika kommunikationsformer redan i de tidigare åldrarna. Hon kan se att alternativa 
uttrycksformer används mer frekvent under elevernas första år, men att det blir mer eller 
mindre obefintligt när eleverna går i årskurs 3. I den mån det används är det främst vid 
samspelet mellan skrift- och bildspråk. 
 
Däremot finns det avvikelser och detta kan vara en följd av det synsätt som finns på 
arbetsplatser kring lärande eller det utrymme lärare väljer att ge till olika uttrycksformer.  
Dessa aspekter lyfter exempelvis Maja fram som betraktar på att varje enskild skola har olika 
intressen och engagemang till konstarterna och tror att deras skola som har en tydlig estetisk 
profil låter eleverna få visa sina kunskaper och förmågor genom konsten mer än andra skolor. 
Även Kerstin belyser dessa perspektiv och framhäver att lärare bör gå fortbildningar som 
kombinerar kreativt skapande med teoretiska ämnen. Hon tror vidare att det underlättar 
inlärningen eftersom den förstärks genom kreativa arbetsformer.   
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6.2 LÄRARNA OCH SAMSPELET MELLAN SKRIFT- OCH 
BILDSPRÅK 
 

Om man bara skriver så är det en kaka men när du ritar till så blir det grädde och lite strössel 
på, det blir som mer en helhet på något sätt. Sen kan man prata också om bilder ”Vad har du 
ritat? Skriv det!”, man kan fylla lite mer med det till ena eller andra hållet. (Britta) 
 
Det känns som att de alltid hört ihop. Att man skriver en berättelse och man ritar till eller att 
man tar en bild och beskriver vad man ser på bilden. (…) Alla barn har ju inte så lätt för att 
skriva och komma igång med en berättelse, då kan det vara så himla lätt att få en bild som 
utgångspunkt och börja med den, ”vad ser du på bilden?”, att man tränar sig i att det än att 
bara säga ”här nu ska du skriva en berättelse”. Det kan vara dömt att misslyckas för så himla 
många. Men om jag hjälper dem med hjälp av en bild och säger ”skriv om det här” istället. Då 
lär de sig komma in i tänket. Därför är bilden så viktig. (Stina) 
 
… man kanske också kan använda… säg att man använder bilder som utgångspunkt till 
skrivandet, att man får inspiration från en bild till att komma igång med skrivandet. Och att 
man kanske också, både färdiga bilder men sen att man själv kan få börja med en bild och 
utifrån den sen skriva någonting. (Maja) 
 

Citaten från Britta, Stina och Maja är valda för att belysa hur de uttrycker sig kring samspelet 
mellan skrift- och bildspråk. Gemensamt för många av lärarna var att de uttryckte att 
skriftspråket och bildspråket är två element som kompletterar och förstärker varandra. 
Dessutom berättade många lärare hur integreringen av bild som språklig uttrycksform kunde 
underlätta elevernas lärande när eleverna upplever svårigheter med skriftspråket när de 
exempelvis skriver berättelser. Som jag förstår det används främst bilden många gånger som 
en ingång till skrivandet, detta eftersom det enligt bland annat Stina kan vara ”dömt att 
misslyckas för många” om lärare endast ger dem skriftspråket som ett språkligt redskap. Lisa 
som arbetar mycket med sagoberättelser i sin undervisning framhåller att det ibland kan vara 
så att eleverna börjar med att teckna sina bilder i sin saga och sedan kommer texten därefter, 
detta för att bilden sätter igång fantasin då eleverna kan se händelserna i bilderna. Då Lisa för 
tillfället för min undersökning arbetade i årskurs 1, berättar hon att många elever i hennes 
klass kan börja med att skriva och sedan upptäcka att det tar för lång tid eftersom de inte 
kommit så långt i sin skrivutveckling. Eleverna blev då uppmanade att börja med skapandet 
av bilderna i sin berättelse. Detta kunde jag observera under den lektionsobservationen jag 
genomförde i Lisas klassrum. Eleverna som hade fått i uppgift att skriva en saga tillsammans 
med en kamrat, väljer vid flera tillfällen att börja med att teckna sin berättelse. Maja som jag 
citerade i början av detta avsnitt, anser däremot att det är viktigt att eleverna varierar sig vid 
skrift- och bildskapande uppgifter:  
 

Jag tror det är bra att variera sig. För en del barn är det jättebra att rita först och sen skriva, 
medan en del kan tycka det är svårt och istället ha en färdig bild och tänka och få tankar 
utifrån den. Men sen jobbar jag också ibland med att jag kanske läser någonting, läser en 
högläsningsbok eller så och så får de skapa sig de här egna bilderna i huvudet och utifrån det 
skriva saker. (Maja) 
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Maja framhäver vidare att det skulle vara både ”svårt och tråkigt” att skriva utan att ta hjälp 
av exempelvis bild som språklig uttrycksform. Hon berättar om ett undervisningstillfälle där 
hon genom att bara visa en bild på en gammal sko kunde skapa djupa samtal i klassrummet 
som resulterade i att eleverna ritade och skrev egna berättelser om skor. Dessutom bedömer 
hon att det krävs varierade arbetsmetoder för att deras språkutveckling ska komma igång. 
Kerstin som vanligen arbetar tematiskt i sitt klassrum, påpekade emellertid att eleverna lägger 
ner för mycket tid på bilder vid berättelser och att hon därmed många gånger måste fästa 
uppmärksamheten på skriftspråket i hennes undervisning. Detta trots att eleverna kan uttrycka 
ett behov av att vilja använda bildspråket vid skrivuppgifter. En del elever bedömer hon 
lägger ner ”jättelite tid på bilden och en del sitter ju flera lektioner om de får med en bild och 
gör små detaljer”. Även Jenny upplever att bildspråket emellanåt prioriteras av eleverna och 
uppfattar tiden som ett hinder när hon integrerar skrift- och bildspråket i undervisningen och 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

Jag menar, någonstans kan man ju tänka att går man i trean och väljer bilden alltid först, att 
man kan säga ”Nä, men idag tycker jag att du ska börja skriva först, för det är ju jätteviktigt 
att du tränar på att göra det. Det handlar ju ibland om den berömda tiden som man inte alltid 
har men som man gärna vill ha och att man inte har möjlighet att ge elever den tid som de 
egentligen behöver för alla uppgifter. (Jenny) 

 
När jag genomförde mina lektionsobservationer med Kerstin och Jenny uppmärksammade jag 
att de i samband med elevernas bilduppgift, gav exempel på hur eleverna kunde teckna och 
gav lotsning för att eleverna skulle komma vidare med sitt arbete. Vid samtal med Kerstin 
kommer detta på tal och hon markerar att hon regelbundet illustrerar på tavlan för att 
underlätta elevernas förståelse, men att hon är medveten om riskerna:  
 

Man måste vara ganska noga för att de ska förstå vad man ska göra och gärna skriva i 
punktform på tavlan och berätta till punkterna och gärna visa. Men risken när man ger ett 
exempel som man har ritat själv, är att de gör likadant. De försöker ju härma så man kan gärna 
visa olika och sedan ta ner dem. Så att de får tänka själva litegrann. (Kerstin) 

 
Jenny belyste också en anledning till att det kan vara betydelsefullt att visa hur eleverna ska 
forma eller skapa och förklara detta med att säga: 
 

Jag tror att man måste hjälpa vissa elever också att komma framåt i sitt skapande genom att 
visa vad man gör på vissa saker. För man visar ju hur man gör när man ska börja läsa eller när 
man ska skriva, så varför inte visa hur man gör när man ska börja måla eller teckna? (Jenny) 

 
Även vid lektionsobservationen med Stina uppmärksammade jag att hon gav exempel på hur 
eleverna kunde teckna och forma sitt bildskapande. Under introduktionen av bilduppgiften 
vid Stinas undervisningstillfälle noterar jag att det är en elev som är intresserad av att utforma 
bilduppgiften utifrån ett specifikt perspektiv. Stina bemöter intresset med att uttrycka sin 
personliga åsikt och förklarar att det blir ”finare” utifrån hennes valda perspektiv. När jag 
under samtalet med Stina försöker få fram hennes syfte och föreställningar kring 
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undervisningen berättar hon att hon hade en strävan om att bildskapandet skulle få ett 
tydligare syfte bakom om hon själv valde struktur. Hon förklarar att hon många gånger 
upplevt att eleverna lagt ner för lite tid på bilderna om de på egen hand fått välja struktur och 
fått höra frågor som ”vad ska vi göra nu?”. Det leder till att Stina i sitt didaktiska arbete med 
bilder väljer att illustrera sin tankegång kring arbetsinnehållet med risken att elevernas arbeten 
blir enhetliga och identiska med hennes exempel. Stina upplevde emellertid att lektionen inte 
motsvarade hennes planering och lyfter också fram flera svårigheter med att integrera olika 
språkliga uttrycksformer i undervisningen. Bland annat betonar hon att storleken på klassen 
kan vara avgörande för hur lektionerna utvecklar sig. Stina anser att mindre klasser ökar 
möjligheterna för individuella anpassningar vid bildskapande aktiviteter. Även Kerstin 
framhäver att arbete med skrift- och bildspråk i halvklass underlättar individualisering och 
skapar möjlighet för att utmana eleverna på ett mer djupare sätt än vid helklasstimmar.  
 
Andra hinder som många lärare upplever förutom tiden och klasstorleken vid arbete med 
skrift- och bildspråk i undervisningen för att underlätta meningsskapande, är tillgången till 
material och färger. Jenny som tidigare nämnde att lärare inte alltid behöver ”göra det 
besvärligt och använda vattenfärger, man kan ju göra det enkelt också” vid bildskapande 
uttrycker också att tillgången till material och färger är en svårighet vid integreringen av flera 
språkliga uttrycksformer. Att inte ha tillgång till redskap för arbete med vattenfärger hindrar 
Jenny från att integrera flera språkliga uttrycksformer i sin undervisning. Primärt användes 
färgkritor och pennor som fysiska redskap under alla mina lektionsobservationer. Maja 
uppfattar emellertid inte tillgången till material och andra fysiska redskap som en 
begränsning, utan uttrycker att de förväntningar och krav som finns kan bli ett hinder för 
elevernas fortsatta språkutveckling. Att ha höga förväntningar och krav på eleverna ser dock 
Britta som en fördel för deras lärande. Låga förväntningar och krav menar hon är ”förödande” 
och det blir ”synd om barnen” om ens lärare inte har höga förväntningar. Britta synliggör 
vidare att arbeten där eleverna får skapa fritt utan att ha ett tydligt syfte är ett hinder och att 
det begränsar elevernas språkutveckling. Maja instämmer med Britta och upplever att 
undervisningar där det finns ett klart mål höjer viljan och kvaliteten vid elevernas arbeten. 
Kerstin beskriver att hon upplevt att det mest kreativa och djupa skapandet sker när eleverna 
får utgå från sina egna intressen, där det inte finns en tydlig målsättning med produkten. Det 
skapar ett engagemang hos eleven som får eleven att vilja förmedla känslorna vidare, vilket 
som jag tolkar det blir meningsskapande.  
 
Att förmedla vidare och utveckla sina tankar och känslor om sitt bildskapande där skrift- och 
bildspråket samspelar, ser många lärare som en viktig faktor för att eleverna ska få en 
förståelse för bildspråket och för sig själva som individ. Britta och Maja uttryckte bestämt att 
de aktivt ger utrymme till att samtala om bilder och vad bilder förmedlar i sin undervisning. 
För att kunna fånga elevernas tankar och komma på djupet med deras uppfattningar om 
bildskapande i exempelvis berättelser klargör lärarna att ”man måste prata ganska länge och 
mycket om en bild”. Många lärare upplever dessutom att de genom att lyssna hur eleverna 
samtalar om bilder eller genom att titta på deras bildskapande förmåga kan se hur eleverna 
väljer att uttrycka sin personlighet. Därför anser lärarna att det är viktigt att skapa varierade 
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situationer där eleverna får en möjlighet att skapa djupa samtal som inte bara förstärker 
lärandet, utan dem själva också som individer.   
 
Under mina lektionsobservationer uppmärksammade jag att fler lärare, förutom Britta och 
Maja, också använder sig av kontinuerliga samtal i klassrummet för att lyfta upp skrift- och 
bildspråkets innebörd, trots att de konkret inte förmedlade det under samtalen. Det sker djupa 
samtal om bildskapande gemensamt i helklass, i små grupper och individuellt med enskilda 
elever. Det synliggjordes också under observationerna att många lärare förmedlat ett 
förhållningssätt till eleverna att det är viktigt att samtala med kamrater om varandras 
bildskapande för att kunna bearbeta sina intryck. Att tolka varandras bilder och reflektera 
tillsammans noterade jag som förhållningsätt eleverna utvecklat från lärarna. Detta eftersom 
lärarnas återkoppling till eleverna under lektionerna främst var framåtsyftande och 
utmanande. Uttryck som ”visa hur du tänker här, det ser intressant ut” eller ”vad tyckte du om 
den här bilden? Om du hade fått ändra på någonting, vad hade du ändrat på då?” kunde jag 
flera gånger fånga upp från lärarna under observationerna. Jag tolkar återkopplingen som ett 
medvetet val att förstärka och utmana elevernas lärande.  

6.3 UNDERVISNINGENS MENINGSERBJUDANDEN  
 
Som visat sig i tidigare avsnitt sträcker sig lärarnas syn på det vidgade språk- och 
textbegreppet och samspelet mellan skrift- och bildspråket i undervisningen i flera 
gestaltningar. Lärarnas uttalande om en vidgad syn på språk och text i förhållande till 
meningsskapande kan spegla de meningserbjudanden eleverna tilldelas i undervisningen. I 
detta och kommande avsnitt kommer jag lyfta fram lärarnas syn på meningsskapande och 
meningsskapandets möjligheter i deras didaktiska arbete för att utveckla elevernas 
språkutveckling. Enligt Britta är meningsskapande:  
 

Jag har läst ganska mycket om mental träning och där pratar man ju om KASAM. Och det är 
de här med meningsfullhet i rätt sammanhang och det är också olja i min undervisning, 
hoppas jag. (...) Vi pratar mycket, jag brukar säga att allting hänger ihop. Men det gäller ju att 
upptäcka det, så att det ska bli meningsfullt. Vi pratar ofta om varför de ska göra det eller 
”varför ska ni jobba?”… som du såg, de jobbar ju… Jag behöver aldrig jobba. Utan jag tror de 
insett att… för jag brukar säga ”inte för mig, utan för DIG, din egen skull” och vi pratar 
mycket om det så att de förstår att det finns en mening om varför jag ska arbeta. En högre 
mening och mål, ett högre mål om varför vi gör saker och ting. (Britta) 

 
Brittas syn på meningsskapande illustrerar de synsätt som de flesta lärarna också uttrycker. 
Alla lärare är överens om att meningsskapandet i undervisningen är betydelsefullt för 
elevernas lärande och att det är som Britta berättar ”olja” i undervisningen. Många lärare 
fastnar vid att meningsskapande också handlar om förståelse, att eleverna är medvetna om 
syftet bakom lärandet. Jenny berättar om sitt tankesätt kring möjligheterna till 
meningsskapande: 
 

Det är väl när man pratar om varför man ska göra vissa saker. Det kan vara under en 
genomgång eller när man sitter och arbetar med en enskild elev, att man pratar om meningen 
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med varför man gör saker. VAD, HUR, VARFÖR – de stora frågorna. Vad ska vi göra, hur 
ska vi göra, varför ska vi göra det här. (Jenny) 

 
Maja framhäver att eleverna ”själv ska känna att det är en vits, att de lär sig någonting och att 
de kommer längre i sin egen utveckling”. Meningsskapandet i undervisningen bör därmed 
innehålla ett förhållningssätt där även ”misslyckanden” ses som ett lärande. Flera av lärarna 
betonar att grunden i meningsskapandet handlar om att det sker kontinuerliga samtal i 
klassrummet. Lärarna anser därför att det är viktigt att förmedla känslan till eleverna att 
lärande handlar om att också göra ”fel”. Britta framhåller vidare ett budskap hon brukar 
framföra till sina elever:  
 

Jag brukar säga ”När ni var små, alltså när ni lärde er att gå och ni inte kunde gå på en gång, 
la ni er på golvet? Ligger ni ännu där? Ni steg ju upp, VI, jag också. Vi steg upp och vi ramla 
och vi steg upp och vi ramla. Att det är så, man lär sig ingenting om man ger upp”. (Britta) 

 
Som jag förstår ser lärarna meningsskapandet som en lång process som innehåller olika 
byggstenar och att dessa byggstenar i sin tur har sin grund i kommunikationen i klassrummet. 
Lisa tillägger att det i samtal gäller att bekräfta eleverna, att eleverna känner att det finns en 
mottagare som lyssnar på deras tankar och känslor kring sitt lärande. Hon menar att elevernas 
målmedvetenhet i deras arbeten ökar när det finns en mottagare i deras lärprocess. 
Sammantaget råder det en samstämmighet hos lärarna vad gäller synsättet på vad 
meningsskapande innebär och förutsätter för att göra elevernas lärande i undervisningen mer 
förståelig. Genom att förklara, diskutera och reflektera med eleverna skapar lärarna 
förutsättningar för att det blir meningsfullhet i rätt sammanhang. Som jag tolkar det vidare 
handlar meningsskapande bland annat för lärarna om att skapa en undervisning där elevernas 
kompetens ses i likhet med lärarnas. Det krävs för att kunna skapa goda förutsättningar för 
deras fortsatta språkutveckling.  
 
Lärarna uppmärksammar vidare betydelsen av att använda skönlitteratur för att underlätta 
meningsskapandet i undervisningen. Detta eftersom det erbjuder eleverna att hamna i en vad 
Maja beskriver som ”annan värld” och ta med sig saker till sin personliga utveckling som de 
har nytta av. Lisa som arbetar mycket med sagoberättelser upplever att dramatiseringar av 
exempelvis ”Bockarna Bruse” låter eleverna komma i kontakt med flera språk och därmed 
skapar det känslor hos eleverna som får dem att vilja dela med sig av sina erfarenheter. Som 
jag förstår det, blir det meningsskapande i sig. Enligt Lisa är det viktigt för meningsskapandet 
att göra berättelsen tillsammans. Hon uttrycker att läraren dels kan inleda ett storylinetema om 
”Bockarna Bruse” med att läsa, rita en bild och sedan skriva berättelsen. Därefter kan 
eleverna få använda sitt kroppsspråk för att dramatisera berättelsen. Som jag uppfattar det bör 
läraren i undervisningen hitta varierade arbetssätt och arbetsinnehåll som inspirerar och 
intresserar eleverna, för att kunna stimulera deras förståelse och lärande. Under mina sex 
lektionsobservationer var det fyra lärare som använde sig av skönlitteratur i sin design av 
undervisning.  
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Gemensamt för lärarna var att de alla upplevde att det blivit meningsskapande för sina elever i 
situationer när de varit i kontakt med flera språkliga uttrycksformer och fått arbeta 
tillsammans med en kamrat eller i helklass. Många lärare upplever att det sker ett 
meningsskapande när det skapas ett engagemang och en utveckling. Att exempelvis ge 
utrymmet till en elev att få befästa sina kunskaper genom en arbetsform eller ett arbetssätt 
som intresserar eleven, blir enligt lärarna ett ”jättestort meningsskapande”. Detta eftersom 
eleven kan få visa upp sin verklighet och sin identitet och därmed bli bekräftad av sina 
kamrater och familjemedlemmar. Som jag tolkar det är det inte kommunikationsformer i sig 
som gör meningsskapandet i undervisningen, utan det är kombinationen av språkliga 
uttrycksformer och ett intressant ämne som skapar möjligheterna för meningsskapandet hos 
eleven. När jag frågar Britta hur hon vet att det blivit meningsskapande för hennes elever 
svarar hon med att säga ”när det känns bra i hjärtat” när hon går hem, då har det varit en bra 
och meningsfull dag.  

6.3.1 UNDERVISNINGENS ORGANISATION 
 
När det handlar om det utrymme som finns för arbete med språkliga uttrycksformer i 
klassrummet, visar det sig att lärarnas iscensättningar av undervisningen kan vara avgörande 
för det meningsskapande som erbjuds. Hur lärarna väljer att organisera sin undervisning är 
därmed betydelsefullt för elevernas lärande. Det empiriska materialet indikerar först och 
främst att undervisningens inledning kan vara avgörande faktor för elevernas 
kunskapsinhämtning. Av de sex lektionsobservationer jag genomförde var det en lärare som 
implementerade en tydlig och strukturerad inledning, där det inkluderades arbetsinnehåll och 
arbetsformer. I en av observationerna jag genomförde saknade jag helt en genomgång av både 
lektionen och en agenda för hur skoldagen skulle se ut. Trots att jag noterade att eleverna var 
medvetna om vad som gällde, saknade jag en genomgång genom den verbalspråkliga 
teckenvärlden. I en annan lektionsobservation var det en flytande lektionsstart. Eleverna kom 
in i klassrummet och satte direkt igång att arbeta. Även om det var tydligt att eleverna i detta 
fall också var medvetna om vad som gällde, saknade jag någon form av kommunikation vid 
inledningen. I en tredje lektionsobservation inkluderades både en tydlig genomgång av 
aktivitet, strategier hur uppgiften kunde genomföras, längden på lektionen och flera språkliga 
uttrycksformer. När jag i ett senare skede samtalar om begreppet meningsskapande med Lisa 
tydliggör hon att meningsskapande bland annat innebär att inleda ett arbete med att inspirera 
eleverna. Hon framhäver olika språkliga redskap som drama, bilder, litteratur och skriftspråk 
som olika uttrycksätt hon anser är byggstenar vid lektionsstarter för att eleverna ska uppleva 
att det blir meningsfullt.  
 
Det jag uppmärksammar vid de lektionsobservationer som saknade en tydlig genomgång är 
hur eleverna kontinuerligt ställer frågor till läraren. Frågor som ”Hur ska jag göra detta? Vad 
ska jag göra sen? Vilka pennor ska jag använda?” upplever jag som upprepade frågor under 
de lektionsobservationer som inte inkluderade en tydlig lektionsstart eller genomgång av 
aktivitet. Lärarna uttryckte, som tidigare nämnts, att elevernas förståelse för arbetsuppgifterna 
är betydelsefullt vid meningsskapande. Även om jag uppmärksammar att många lärare saknar 
en tydlig inledning, noterar jag under lektionsobservationerna att lärarna lägger stort fokus på 
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elevernas förförståelse och att skapa en röd tråd i lektionen. Detta synliggörs genom samtalen 
i klassrummet och återkopplingarna till tidigare arbeten. Lärarna prioriterar många gånger 
kommunikationen i lektionen för att framhäva elevernas tankar och känslor, något jag 
återkommer till i nästa avsnitt.   
 
Ytterligare en faktor som kan vara avgörande för meningsskapandet i undervisningen är hur 
läraren strukturerar arbetsinnehållet och arbetsformerna. Under mina lektionsobservationer 
var det endast i två fall jag kunde se att eleverna tilldelades ett arbetsinnehåll utifrån deras 
egen förmåga och tidigare kunskaper, bland annat anpassade strategier vid bild- och/eller 
skriftspråket. I resterande lektionsobservationer där skrift- och bildspråk inkluderades utförde 
alla elever samma arbetsuppgift utifrån samma ramar. Det blev istället tydligt att läraren 
prioriterade arbetsformen i undervisningen. I de flesta lektioner jag deltog i uppfattade jag att 
lärarna såg samspelet som en resurs för lärandet, vilket många av lärarna också uttryckte i 
efterföljande samtal. Även detta återkommer jag till i avsnittet 6.3.2 ”Undervisningens sociala 
struktur”.  
 
Ett annat viktigt element i lärarnas organisation av undervisningen är vilka teckenvärldar de 
väljer att använda som meningserbjudanden. För att göra kunskapsinnehållet öppet och tydligt 
har exempelvis en av lärarna valt att strukturera undervisningen så att olika språkliga 
teckenvärldar möts vid olika tillfällen. Bland annat möter den talspråkliga teckenvärlden den 
bildspråkliga i ett skede, medan den skriftspråkliga teckenvärlden möter den musikspråkliga 
därefter. Enligt lärarna påverkar användningen av olika språkliga teckenvärldar för 
kommunikation hur människorna befäster sina kunskaper. Stina som tidigare beskrev att hon 
främst använder sig av verbalspråkliga teckenvärldar som kommunikationsformer påpekar 
emellertid att ”vissa måste ha det här auditiva, vissa måste rita för att förstå och för vissa 
räcker det med att bara läsa”. Som jag förstår Stina är det viktigt att få in många språkliga 
kanaler för att verkligen öppna upp kunskapsinnehållet och förstärka elevernas olika 
lärprocesser. Det finns både likheter och olikheter i vilka språkliga och multimodala 
teckenvärldar som speglas i lärarnas didaktiska arbete i klassrummen. Gemensamt för lärarna 
var att de använde sig av den bildspråkliga teckenvärlden genom den skriftspråkliga under 
mina lektionsobservationer. Vid två av observationstillfällen som ingår i materialet användes 
även musik och drama som multimodala uttrycksformer.  
 
I undervisningens design ingår även variation under lektioner som meningserbjudanden. Den 
övergripliga uppfattningen vid observationerna som tidigare nämnts, var att lärarna inte la 
någon större vikt vid att undervisningen skulle variera olika uppgifter (t.ex. prata, praktiskt, 
skriva, teckna, drama), variera redskap och resurser (t.ex. bilder, dator, rörelser, ljud) eller 
utföra skrivuppgifterna på ett mångsidigt sätt (t.ex. penna, dator). Utöver detta 
uppmärksammade jag att variation i form av raster eller pauser i helklass inte erbjöds i någon 
av mina lektionsobservationer. I många av observationerna blev det avbrott i deras skrift- och 
bildskapande på grund av att skoldagen tog slut eller för att eleverna var tvungna att rusa 
vidare till nästa lektion, inte för att en lärare tilldelade en rast. Dessutom saknade alla 
lektioner jag observerade övergången från det konkreta till det abstrakta tänkandet. Med andra 
ord användes inte möjligheterna att låta eleverna tillsammans med läraren reflektera över 
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lärandeprocessen. Jag såg inte heller att läraren använde möjligheterna att få återkoppling från 
eleverna om undervisningen. Sammanfattningsvis var det tydligt under 
lektionsobservationerna att många lärare saknade struktur i sin skrivundervisning där bild som 
språklig uttrycksform integrerades. Med hjälp av mina lektionsobservationer kunde jag se att 
många lärare inte la så stor vikt vid inledning eller avslutning vid skrift- och bildspråkliga 
lektioner.  

6.3.2 UNDERVISNINGENS SOCIALA STRUKTUR 
 
Hur miljön i klassrummet och de sociala förhållandena struktureras i undervisningen för att 
underlätta lärandet, visar sig i resultatet vara en viktig faktor för meningsskapandet. De 
lektionsobservationer jag genomförde av grundskollärarnas arbeten och iscensättningar av 
undervisningen visar tecken på att klassrummets fysiska struktur inte bedömds vara lika 
betydelsefullt hos alla lärare. I ett av klassrummen jag observerade i var samarbete mellan 
eleverna en förutsättning för arbetsuppgiften. Jag noterade direkt jag klev in i klassrummet att 
eleverna var placerade i ett ”u”, vilket jag upplevde gjorde det besvärligt vid 
gruppdiskussioner. Trots att eleverna fick möjlighet att på egen hand välja platser för 
uppgiften, hade skolan begränsat med utrymmen för grupparbeten och många elever blev 
därför kvar i klassrummet. En grupp om fyra elever som jag fastnade vid att observera 
placerade sig i en vågrätt rad. När arbetet tar sin början och eleverna sätter igång för att 
samtala kring hur de ska organisera uppgiften tydliggörs det att alla deltagare inte erbjuds till 
att vara lika delaktiga. Detta på grund av att de sitter för långt ifrån varandra. Jag 
uppmärksammade att klassläraren noterat detta, men trots det erbjöds inte andra alternativ 
kring den fysiska organisationen för att möjliggöra att samtalen skulle bli mer kollektiva.  
 
I ett annat klassrum var klassläraren tydlig med att det är hon som väljer hur eleverna ska sitta 
och i vilket av verksamhetens alla rum. Läraren poängterade till och med att det sociala 
samspelet är viktigt för deras språkutveckling och uttryckte bland annat att eleverna ska ”sitta 
tillsammans och inspirera varandra”. I ett tredje klassrum var eleverna placerade tre och tre 
och under den lektionsobservationen jag genomförde arbetade eleverna i halvklass, vilket 
medförde att en del elever blev utan kamrat. Även om arbetsformen var individuellt arbete, 
noterade jag att läraren omplacerade en del elever för att alla elever ska uppleva att de hade 
någon att diskutera med. I resterande tre klassrum skiljde sig också betydelsen av 
klassrummets fysiska organisation, om det beror på skolans begränsade resurser eller av något 
annat framkom inte. 
 
På vilket sätt lärarna strukturerar de sociala förhållandena i undervisningen synliggjordes 
genom kommunikationen. Både genom de lektionsobservationerna som genomfördes och i 
samtalen som ägde rum efteråt med lärarna bekräftades kommunikationens betydelse i 
undervisningen. Gemensamt för alla lärare är att de delar kommunikationen i klassrummet 
med eleverna under de lektionsobservationer jag deltog i. Genom att använda sig av öppna 
frågor som Kerstin, djupa frågor som Maja eller utmanande frågor som Lisa uppmanades 
eleverna att aktivt utforma samtalen i klassrummen. Med anledning av att eleverna förde fram 
sina synpunkter på ett välgrundat sätt och deltog i samtalen på ett sätt som visade att det finns 
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ett värde i det, tydliggjordes det att läraren skapat sociala förhållanden i klassrummet som 
utesluter auktoritet. Det betyder att varken lärare eller elever i form av högre kompetens 
bedömer någon annans argument som mindre värda. Att det finns en inkluderande social 
struktur i undervisningen är också synligt i Brittas didaktiska arbete i klassrummet. Genom att 
ställa höga krav och förväntningar på eleverna vid arbete med flera språkliga uttrycksformer, 
kan också eleverna skapa sina förväntningar på undervisningen och utforma en föreställning 
om vad som förväntas av dem. Detta i sin tur är en del av den sociala struktur som påverkar 
organisationen i klassrummet.  
 
En vidare del av den sociala strukturen i undervisningen består av lärarnas uppfattningar om 
samspel som en resurs för meningsskapandet vid arbete med främst skrift- och bildspråk. För 
att öka förståelsen för samspel som en resurs för lärandet är det betydelsefullt att reflektera 
över vad interaktion och samarbete egentligen innebär. Jenny och Lisa säger så här om 
samspelet som en resurs för lärandet: 
 

Jag tror ju litegrann på att man lär av varandra och då krävs det kanske inte att man gör en 
bild gemensamt, men att man tar hjälp utav andra. En del behöver få mer idéer än andra och 
en del behöver få höra ”Hur gjorde du den där blomman? Den var ju jättefin!” eller ”berätta 
hur du gjorde den där bilen där eller kan du hjälpa mig att rita en? Ja, men då får du hjälpa 
mig att rita ett träd”. Det är ju hur man gör det litegrann. (…) man visar ju hur man gör när 
man ska börja läsa eller när man ska skriva, så varför inte visa hur man gör när man ska börja 
måla eller teckna? (Jenny) 

 
… ibland kan man sätta en stark läsare till exempel med en som behöver träna lite mer och då 
kan den där som är stark känna att den kan få hjälpa den andra. Samtidigt som de kan lyfta i 
en berättelse så förstärker man varandra. Att det blir en utmaning för dem som kanske inte 
kommit lika långt i sitt skrivande. Så det är inte dumt att samarbeta. (Lisa).  

 
Som jag förstår både Jenny och Lisa men också fler lärare, är det mer utvecklande för 
eleverna att ha ett sådant rum eller skapa en sådan atmosfär där det är helt tillåtet att fråga 
varandra och ta hjälp av varandra. Lärarna framhäver att det ibland krävs att en lärare eller en 
kompetent kamrat hjälper en elev att komma framåt i sitt skapande genom att bara 
åskådliggöra hur det ska göras. Maja nämner att de på deras skola arbetar mycket utifrån 
begreppet EPA, först enskilt, sedan i par och sedan alla tillsammans. Hon belyser att metoden 
är bra för att eleverna får arbeta en stund individuellt för att väcka deras tankar och sedan gå 
vidare till att arbeta med en kamrat för att utbyta erfarenheter och få hjälp av varandra. Denna 
arbetsform, värderar Maja, gör att eleverna kommer vidare och längre i sin utveckling, vilket 
också är en del av den sociala strukturen i undervisningen. 

6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS 
 
Syftet med min studie har varit att studera och problematisera hur lärare iscensätter 
skrivundervisningen för att underlätta elevers meningsskapande genom bild som språklig 
uttrycksform. I ovanstående kapitel har jag presenterat de olika grundskollärarnas språksyn, 
både hur språksynen gestaltats genom mina lektionsobservationer och genom de samtal jag 
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genomförde individuellt med varje lärare. Jag har både synliggjort hur lärarna reflekterar 
kring en vidgad syn på språk och text och hur begreppet språk kommer till uttryck i lärarnas 
undervisning. I resultatet har jag även redovisat för hur lärarna ser på begreppet 
meningsskapande och meningsskapandets utrymme och meningserbjudanden i deras 
didaktiska arbete.  
 
När det rör sig om en vidgad syn på språk och text var den övergripande uppfattningen att 
lärarna initialt inte var förtrogna med begreppet. Det ska inte tolkas som att lärarna inte 
arbetade med olika språkliga uttrycksformer i undervisningen, utan endast att begreppet inte 
var förankrat hos de olika lärarna. Lektionsobservationerna redovisade att ett flertal lärare 
utnyttjade olika kommunikationsformer i skrivundervisningen, trots att majoriteten av 
lärarnas språksyn primärt inriktade sig på att lära eleverna att läsa, tala, skriva och lyssna med 
fysiska redskap som penna och papper. De främsta anledningarna till att inte olika språkliga 
uttrycksformer prioriteras av lärarna var implementeringen av läroplanen 2011, tidsbrist och 
kompetens. Många av lärarna upplevde att de var styrda av innehållet i den nya läroplanen 
och att utrymmet för att integrera olika estetiska ämnen minskat. Dessutom lyfter många 
lärare i samband med detta fram tidsaspekten och menar på att utrymmet till att ge eleverna 
tiden till att skapa och vara kreativa, inte förekommer på grund av att läroplanen ”smalnat av 
det”. Stora klasser och avsaknad av kompetens har också medfört att lärarna prioriterat 
elevernas förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna med hjälp av främst verbalspråkliga 
teckenvärldar.  
 
Bristen på tid har också influerat hur lärarna ser på meningsskapandets möjligheter i sitt 
didaktiska arbete med skrift- och bildspråk. Vid samtalen med lärarna framkommer det att 
meningsskapande främst handlar om en lång process, som innebär att fördjupa elevernas 
förståelse för deras eget lärande. För att möjliggöra detta krävs det bland annat situationer där 
eleverna samarbetar med kamrater och kommer i kontakt med flera språkliga uttrycksformer 
vilket, som nämndes, inte alltid kan eller vill prioriteras i undervisningen av lärarna. Trots att 
elevernas förståelse för sitt lärande ses som grunden i meningsskapande, kan jag notera 
genom de observationer jag genomför att majoriteten av lärarna saknar en tydlig struktur i sin 
undervisning. Möjligheterna för reflektion av lärandet förekommer inte, varken för elever 
eller för lärare. Genom att analysera lärarnas iscensättningar och lärarnas uttalanden från 
intervjuerna kan jag se att lärarnas resonemang för undervisning och urval av 
meningserbjudanden grundar sig i olika synsätt och kännetecknas av varierande strukturer och 
samtal. Många lärare är däremot överens om att det krävs varierande arbetsmetoder för att 
elevernas språkutveckling ska komma igång och att ge eleverna utrymme till att få befästa 
sina kunskaper genom en arbetsform som intresserar eleven blir enligt lärarna ett ”jättestort 
meningsskapande”. Detta eftersom eleven kan få visa upp sin verklighet och sin identitet och 
därmed bli bekräftad av sina kamrater och familjemedlemmar. Sammantaget visar resultaten 
att de grundskollärare som utöver sin grundskollärarutbildning har en 
fritidspedagogutbildning eller extra poäng i något estetiskt ämne, naturligt kan väva in en 
vidgad syn på språk och text i sin undervisning. Som jag förstått det är det inte bara 
kombinationen av skrift- och bildspråk som skapar möjligheterna för meningsskapande för 
eleverna, utan det krävs också ett intressant ämne.  
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7 SLUTDISKUSSION 
 
I detta slutgiltiga kapitel kommer undersökningen, med bakgrund i den sociokulturella 
ansatsen tillsammans med den multimodala teoribildningen, i sin helhet att tolkas, förklaras 
och diskuteras utifrån det empiriska materialet. Kapitlet behandlar de slutsatser från de 
tolkningar av resultatet som presenterats i det tidigare kapitlet. Inledningsvis utvärderas 
undersökningens metod för att sedan övergå till att diskutera det övergripande resultatet i 
förhållande till undersökningens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska referensram. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning som berör språkliga uttrycksformer i relation 
till meningsskapande.  

7.1 METODDISKUSSION 
 
I denna studie användes kvalitativa forskningsmetoder i form av etnografisk inspirerad 
forskningsansats. I överenstämmelse med undersökningens syfte att studera och 
problematisera hur lärare iscensätter skrivundervisningen för att underlätta elevers 
meningsskapande genom bild som språklig uttrycksform, bedömer jag att metoderna i hög 
grad varit anpassade för att besvara undersökningens frågeställningar. Den bristande 
generaliserbarheten brukar belysas vara en av den kvalitativa forskningens svagheter 
(Bryman, 2011), det har emellertid inte funnits strävan att generalisera resultatet utifrån denna 
undersökning. Resultatet kan snarare bedömas vara tendenser av grundskollärarnas 
uppfattningar. Med utgångspunkt i att båda metodvalen var av kvalitativ karaktär är det inte 
heller möjligt att framhäva att studien skulle kunna redovisas i kvantitativa termer. I och med 
att en kvalitativ forskningsinriktning brukas är det möjligt att lyfta fram en skiftande bild av 
hur lärare designar skriv- och bildundervisningen för att skapa meningserbjudanden. De 
metodiska infallsvinklarna som också krävt olika metodiska reflektioner, har producerat 
delvis ett mångsidigt resultat detta för att kunna studera och problematisera undersökningens 
syfte och frågeställningar utifrån flera aspekter. Jag har således eftersträvat en uppfattning om 
hur lärare skapar mening genom främst skrift- och bildspråket och av denna anledning är 
undersökningens resultat etnografiskt inspirerat. Båda metoderna har emellertid medfört olika 
utmaningar, vilket presenteras nedanför.  
 
Undersökningen utgick från deltagande observationer, där jag valde att försöka placera mig i 
klassrummet på en plats där varken lärare eller elever skulle påverkas av min närvaro. Då den 
fysiska organisationen och miljön vid några tillfällen orsakade att det var svårt att finna en 
plats där jag var som mest osynlig, kan lärarna ha blivit influerade av mitt deltagande. Med 
anledning av att urvalet var det som Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval, 
hade jag som forskare knutit kontakt med informanterna vid tidigare tillfällen. Till följd av 
detta kunde både lärarna och eleverna komma fram till mig under lektionsobservationerna för 
att analysera elevernas bildskapande. Med facit i hand är det möjligt att diskutera om ett 
strategiskt urval som innebär ett styrt urval med utgångspunkt av klara definierade kriterier 
och krav, möjligen kunde ha minskat risken att påverka det empiriska resultatet. Kullberg 
(2014) betonar däremot att urvalet av deltagare grundas i det synsätt forskare inom kvalitativ 



	   47 

etnografi har på människan, i detta fall ses människan som innehavare av den unika kunskap 
etnografen är ute efter. Därmed var mitt urval av deltagare inom etnografin väl anpassat för 
undersökningens syfte och frågeställningar. Jag är dock medveten om att min närvaro kan ha 
influerat lärarens val av arbetsform och arbetssätt samt att mitt forskarperspektiv kan ha 
påverkats då jag möjligtvis sökte efter svar till mina frågeställningar under 
lektionsobservationerna. 
 
Utgångspunkten i observationerna var att använda både fältanteckningar och ljudupptagning 
som dokumentationsmetoder. Detta skulle vara viktigt för mitt kommande analysarbete samt 
för att jag som forskare skulle kunna fånga de deltagande informanternas egna svar ordagrant 
(Bryman, 2011). Under den första lektionsobservationen synliggjordes det att detta dels inte 
var nödvändigt på grund av att mitt observationsschema var väl strukturerat, dels på grund av 
etiska skäl. Avsikten var att spela in när den deltagande läraren gav instruktioner till eleverna 
om kommande arbetsinnehåll och fånga upp vilka meningserbjudanden som gavs. Med 
anledning av att eleverna var väldigt frispråkiga och inte kunde säkerhetsställa sina kamraters 
anonymitet, valde jag att inte använda mig av ljudinspelning under lektionsobservationerna. I 
mitt genomförande valde jag att förhålla mig till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) som är uttryckta i krav som en 
studie ska uppfylla för att ge nödvändigt skydd till deltagande individer.  
 
Utformningen av den öppna intervjuguiden visade sig fungera väl ute i praktiken. En av 
frågorna som berörde en vidgad syn på språk och text och meningsskapande visade sig vara 
svårbegriplig vid några tillfällen. För att utveckla intervjuunderlaget inför nästa 
intervjutillfälle kan det vara betydelsefullt att anteckna informanternas förhållningssätt kring 
intervjuguiden. Jag bedömde under föreliggande undersökning att jag inte behövde utveckla 
eller förändra frågorna till nästa informant, vilket kan ha influerat resultatet. Viktigt att 
komma ihåg, som tidigare nämnts, är att forskarens val av karaktär och förhållningssätt till det 
studerade objektet avgör vad hen klarar av att få fram (Wragg, 1994). Till följd av detta är det 
betydelsefullt att forskaren frågar sig själv om det är något som kan influera den objektiva 
synen. Transparens har eftersträvats genom att bifoga intervjuguiden som användes som 
underlag vid intervjuerna (se bilaga 1), möjlig styrning kan emellertid skett genom de frågor 
som ställdes vilket med viss möjlighet har påverkat resultatet.  
 
Att genomföra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att informanterna kunde tala relativt 
öppet om hur de förhåller sig till undervisningens meningserbjudanden och delge sina 
kunskaper kring ämnet. I strukturerade intervjuer är alla frågor bestämda i förväg och ställer 
därmed höga krav på den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan resultera i att 
samtalet kan uppfattas som relativt opersonligt. I och med att jag knutit kontakt till mina 
informanter vid tidigare tillfällen och därmed hade insikt i deras kunskaper och erfarenheter, 
upplevde jag att semistrukturerade intervjuer kunde få informanterna att känna sig mer trygga 
och skapa den röda tråden. Dessutom bedömdes inte intervjun vara en utfrågning, utan 
utvecklades till att bli ett samtal mellan mig och informanten. Med anledning av att jag hade 
inblick i lärarnas arbetsuppgifter förstod jag också hur mycket de hade att genomföra under 
denna tidpunkt, bland annat var det aktuellt med nationella prov i årskurs 3. Detta kunde vid 
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en del intervjuer begränsa mina följdfrågor, eftersom jag fokuserade på att hinna med mina 
förutbestämda frågor istället för att ställa frågor utifrån lärarens kompetenser och erfarenheter. 
Vid analysarbetet av intervjuerna märktes detta tydligt då jag borde ha fokuserat på lärarnas 
svar istället för på tiden.  
 
Generellt krävs det inom etnografisk forskning att forskaren engagerar sig i en social miljö 
under en längre tidperiod, för att kunna studera och skapa djupare förståelse för deltagarnas 
handlande (Bryman, 2011). Samtidigt innebär detta att jag som forskare bör göra regelbundna 
observationer för att kunna genomföra en fullskalig etnografisk studie. Då min undersökning 
spänner sig över enstaka lektionsobservationer under fyra veckor kan studien enligt Bryman 
sägas vara en etnografisk inspirerad forskningsansats. Bryman framhäver vidare att strategier 
inom etnografisk forskning innebär möjligheter att arbeta med flera metoder samtidigt, såsom 
observationer och intervjuer. Ett mer tillförlitligt resultat hade möjligtvis varit att göra en 
triangulering; observation på lärarnas utformning av undervisning/miljö, intervjuer om hur 
eleverna upplever undervisningens meningserbjudanden och intervjuer med lärarna. Till följd 
av det hade jag kunnat se om det visade sig en tydligare samstämmighet mellan mina 
reflektioner från praktiken, elevernas upplevelser om sitt meningsskapande och lärarnas 
uttryck om sin undervisnings meningserbjudanden. Med anledning av både elevernas ålder, 
och tidsmässiga orsaker utgick det empiriska materialet från endast observationer och 
intervjuer. Jag upplever emellertid att tillförlitligheten är relativt hög då jag som deltagande 
observatör varit ett undersökningsinstrument och således personligen deltagit i genomförandet 
av det empiriska materialet.  
 
Det är viktigt att tydliggöra att det empiriska material som framkommit är reproducerat efter 
en del metodiska förutsättningar. Det finns avtryck av en del förutfattande grundläggande 
uppfattningar i analysen av observationerna och intervjuerna. Därför har det varit väsentligt 
att jag som forskare värderat och noga undersökt mina grundteorier under hela 
arbetsprocessen och varit mottaglig inför det resultat som upptäckts.  

7.2 RESULTATDISKUSSION 
 
Hur skapar då lärare balans mellan krav och kompetens i mötet med elever och språkliga 
uttrycksformer som får dem att skapa tilltro till sin egen förmåga och därmed utveckla ett 
meningsskapande? För att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att studera och 
problematisera denna kultur och undervisningsprocess var det väsentligt att fokusera på två 
metodiska infallsvinklar. Med tanke på ett begränsat empiriskt material är det emellertid 
äventyrligt att dra alltför vidgade slutsatser. Primärt indikerar resultatet på en huvudpunkt - att 
en vidgad syn på språk och text används som ett tillvägagångssätt för kunskap och 
kommunikation på ett eller annat sätt för alla mina informanter i deras undervisning för att 
underlätta elevers meningsskapande. Genom den historiska återblicken jag lyfte fram i min 
bakgrund tydliggjordes det att begreppet språk i relation till kunskap och kommunikation 
genomgått en förändringsprocess i styrdokumenten från att främst markera tal- och skriftspråk 
som en språkfärdighet i Lgr80 till att inkludera mer omfattande språkliga uttrycksformer 
såsom bild, musik, dans och drama i Lpo94 och Lgr11. Vid mina intervjuer med 
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grundskollärarna synliggjordes dock att det vidgade språk- och textbegreppet inte fått den 
förankring i språksyn hos alla lärare som styrdokumenten strävade efter. Många lärare 
tenderade att begränsa sin språksyn och sitt förhållningssätt kring språket till att endast 
innehålla läsa, tala, skriva och lyssna som kommunikationsformer. Enligt Egidius (2001) och 
Liber (2007a) ställde tillkomsten av den nya informations- och kommunikationsteknologin 
under 1990-talet krav på människans förmåga att kunna kommunicera som mångsidiga och 
innovationsrika språkkreatörer. Där vi människor genom kommunikationen skapar mening 
och blir medskapare av de språkliga sammanhang som vi lever i. För att kunna bemöta elevers 
språkliga behov krävs inte bara kunskap om språket och språkutveckling, utan också en 
medvetenhet om hur lärare själv samtalar och uttrycker sig via och om kulturella redskap 
(Bruce et al., 2016). Även om lärarna i min undersökning inte initialt var förtrogna med en 
vidgad syn på språk och text som begrepp, visar mitt empiriska resultat på en förståelse och 
medvetenhet hos lärarna om språkets värde och relevans för elevernas lärande, vilket är 
betydelsefullt i en språkutvecklande omgivning.  
 
Trots att en vidgad syn på språk och text inte används som ett aktivt begrepp i mina 
informanters didaktiska arbete, vilket bekräftas genom lärarnas utsagor, ska det inte tolkas 
som att lärarna inte inkluderade olika språkliga uttrycksformer i sin undervisning. I alla tre 
skolor som deltog i min undersökning arbetade lärarna med olika kommunikationsformer i 
relation till elevernas lärande på ett eller annat sätt. Genom intervjuerna framhävdes det att 
många lärare var medvetna om att samspel mellan olika språkliga uttrycksformer förstärker 
elevernas lärande och språkutveckling, vilket också bland annat Bamford (2006), Häikiö 
(2007), Andersson (2014) och Fagerlund & Moqvist (2010) bekräftar. Mitt resultat visar 
emellertid att implementeringen av Lgr11 är en orsak till att en del lärare känner sig 
begränsade i sin undervisning och att det styrda innehållet i dagens nuvarande skolreform 
segregerat användningen av olika uttrycksformer i deras undervisning. Den nuvarande 
skolreformen Lgr11 är dock det styrdokumentet som uttryckligt framhäver och betonar vikten 
av de estetiska språkens behov för människan i vårt informations- och 
kommunikationssamhälle idag, jämfört med Lgr80 och Lpo94. Det betyder att det ställs högre 
krav på kunskap och kommunikation i, om, med och genom estetiska lärprocesser än tidigare. 
Det får i sin tur mig att reflektera kring hur det är möjligt att Lgr11 kan begränsa utrymmet 
för olika språkliga uttrycksformer för lärarna när skolreformen inkluderar och argumenterar 
för de estetiska aspekterna mer än någonsin?  
 
Vad är det då som möjligtvis bidrar till att en del lärare uttrycker att de prioriterar 
verbalspråkliga teckenvärldar och segregerar andra kommunikationsformer från sin 
undervisning? En tänkbar orsak, som också bekräftas av mitt material, är många lärares 
bristande kompetens som medför ett svagt intresse och engagemang för språkliga 
uttrycksformer. De lärarna som uttryckte att de inte hade utbildning i de estetiska ämnena 
tydliggjorde att de inte var en ”lekfröken” och upplevde att de inte var tillräckligt engagerade 
för att använda andra språkliga uttrycksformer i undervisningen än verbalspråkliga- och 
bildspråkliga teckenvärldar. Sahlström et al. (2013) lyfter fram att lärare som arbetar medvetet 
med alla språk i klassrummet som en resurs, förstärker den språkliga förmågans status, 
stimulerar förhållningssättet till språkets användare och stödjer språksynen hos den som 
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använder språket. Detta påverkar inte enbart elevernas språkutveckling, utan även deras 
identitetsarbete. Då människor enligt Sahlström et al. (2013) använder sina egna och andras 
karaktärsdrag som redskap för att producera den produkt de är ute efter i interaktionen, 
påverkar kommunikationsformen hur samspelet utvecklar eller begränsar identitetsarbetet. 
Om lärarna i min studie, oavsett deras språksyn, inte visar att alla språkliga uttrycksformer är 
synonyma med varandra, skapar de också olikheter som åstadkommer distans mellan eleverna 
när målsättningen i skolan är det motsatta.   
 
Inom den sociokulturella teoribildningen anses att den sociokulturella omgivningen influerar 
barns möjlighet till lärande och hur deras utveckling visar sig därefter (Säljö, 2014; Dahlbäck, 
2017). Resultatet visade att ett av undervisningens meningserbjudanden var hur de sociala 
relationerna och miljön i klassrummet utformades. Många lärare ansåg att det var mer 
utvecklande att skapa en sådan atmosfär där det sociala samspelet ses som en resurs för 
lärandet. Ett grundantagande i den sociokulturella teoribildningen är att människor bedömds 
som deltagare i ett socialt samspel och att det är dessa kontexter som påverkar hur människor 
har en benägenhet att tänka och verka på vissa sätt (Säljö, 2014). De strategier vi möter för att 
samtala om och förklara omgivningen använder vi framöver som redskap för att förstå och 
kommunicera i andra sammanhang. Som jag tolkar många av lärarna i min undersökning talar 
de om elevernas lärande och utveckling i de termer som Vygotskij benämner som den 
proximala utvecklingszonen (1978). Vygotskij beskriver denna utvecklingszon som en distans 
mellan vad en enskild människa behärskar individuellt och vad människan klarar av med stöd 
från en vuxen eller kompetent kamrat. För att underlätta meningsskapandet i undervisningen 
för eleverna framhäver lärarna ett förhållningssätt där läraren eller en kompetent kamrat 
uppfattas som ett redskap. Även Steingrímsdóttir (2006) markerar betydelsen av att det sker 
ett aktivt samspel för att utforska, skapa och utforma något nytt i elevernas lärprocess. Om 
lärarna i min studie, trots deras bristande engagemang och implementering i styrdokumenten, 
intar ett produktivt förhållningssätt att assimilera estetik i ett aktivt samspel gynnar det både 
elevernas kunskapsutveckling och gör dem delaktiga i att förbättra utbildningen som helhet 
(Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003).  
 
Vad händer då i de sociala sammanhangen när olika teckenvärldar och kulturella redskap 
deltar i undervisningen? Enligt Selander & Kress (2017) har skriftspråket och det trycka ordet 
fått en särställning genom historien och ses än idag som en av de viktigaste 
kommunikationsformerna Detta lyfts även till viss del fram i mitt material, där lärarna många 
gånger fäste uppmärksamheten på skriftspråket i sin undervisning trots att eleverna gav 
uttryck för ett behov av att använda bildspråket för att skapa mening. Trageton (2014) som 
emellertid också studerat skriftspråksutveckling lyfter fram att skriftspråket traditionellt sett 
blir sekundärt i skolan och att lärarna inte ger tillräckligt med utrymme åt textskapande med 
hjälp av skrivredskap. När jag vid samtal med mina informanter diskuterade fysiska redskap 
vid skrivutveckling uttryckte många att ett kulturellt redskap som dator är en ”bonus” för 
eleverna, men att de har pennan som utgångspunkt i alla ämnen. En språkstimulerande insats 
enligt Trageton innebär bland annat att integrera det främsta skrivredskapet (datorn) i vår tid 
för att stärka elevernas förmåga att strukturera deras kunskap. Om lärarna i min studie inte 
inkluderar i deras atmosfär i skolan ett språkrum där eleverna får experimentera med språket 
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med olika kulturella redskap, skapar de inte heller möjlighet för eleverna att kunna ställa upp 
egna mål för sitt lärande för att därefter skapa mening ur deras erfarenheter inom 
skriftspråket. Trots att många lärare ansåg att eleverna lägger ner för lite på deras skriftspråk, 
bör kanske lärarna utgå från det Tjernberg (2013) var en vägledande princip för en 
framgångsrik skrivundervisning – dels lägga vikt vid lärarledda aktiviteter med tyngdpunkt på 
språklig form, dels på självständigt lärande med tyngdpunkt på tillämpning.  
 
Enligt den socialsemiotiska teoribildningen ses alltid kommunikation som multimodal och 
bedöms vara en social process av teckenskapande. En mångfald av modaliteter interagerar 
således när eleverna skapar mening. Borgfeldts (2017) studie belyste att bild som språklig 
uttrycksform är ett av de mest framträdande verktygen vid elevers textproduktioner. 
Skrivandet blir primärt en utfyllnad. Kress (2010) förklarar detta med att elevernas valda 
verktyg fungerar som en användbar vikt i deras meningsskapande. Eleverna använder sig av 
de meningserbjudanden som finns omslutna i de verktyg de känner är adekvata för just det de 
vill ge uttryck för. Dock bedömer Borgfeldt (2017) i likhet med Jonsson (2006) att det är 
lärare genom sin formulering av aktivitet som bestämmer vilka språkliga och multimodala 
uttrycksätt som är av värde vid textskapande. Med utgångspunkt i en socialsemiotisk 
multimodal teoribildning förändras således förutsättningarna för språk, kommunikation och 
meningsskapande när olika teckensystem och kulturella redskap får utrymme i klassrummet. 
Organisationen av de lektionsobservationer jag genomförde saknade många gånger en tydlig 
struktur, det vill säga att ingen tid lades på inledning eller avslut. Detta medförde att 
undervisningen inte genererade den interaktion mellan språkliga och multimodala resurser 
som var av värde till eleverna från början.  
 
Kress (2010) belyser tillsammans med Selander & Kress (2017) vidare angående detta att 
ingen uttrycksform ska betraktas mer betydelsefull än den andra och skriver att symboler och 
tecken inte symboliserar något i sig utan de får en innebörd i de sociala situationerna de 
skapas och tillämpas i. Som åskådliggjorts i resultatet är de språkliga och multimodala 
uttrycksformernas utrymme begränsat enligt ett fåtal lärare och används vanligen för att 
fokusera på kunskaper i andra ämnen än de estetiska. Detta betraktar Lindström (2012) vara 
ett så kallat medieneutralt lärande. Vid samtal med exempelvis Maja lyfter hon fram det 
Lindström också betonar, att användningen av språkliga uttrycksformer i undervisningen för 
det mesta genererar ett lärande med materiella verktyg i en social interaktion, där det är 
möjligt att inträda samtal med normer och insikter. Dock får det mig att ifrågasätta det som 
bland annat Lindström (2012) och Thorgersen (2006) diskuterar, vilka lärandeprocesser är 
språkliga och vilka är det som inte är det? Med utgångspunkt i det Borgfeldt (2017) 
framhävde kring lärarnas värdering i uttrycksformer, är det viktigt att synen på språkliga 
uttrycksformer i relation till lärande i undervisningen stämmer överens för både lärare och 
elever och inkluderar alla tänkbara kommunikationsformer för att möjliggöra 
meningsskapandet.  
 
Vad gäller då synen på språkliga uttrycksformer i relation till lärande framkommer det i 
tidigare forskning från Júlíusdóttir (2006) och Borgfeldt (2017) att elever till stor del utför 
multimodala uppgifter genom att medvetet stå i relation till det läraren begär. Läraren bör 
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därmed i sin undervisning inkludera estetiska samtal som utvecklar deras potential att 
upptäcka och se visuella karaktärsdrag i konsten. Genom att reflektera över budskap och 
meningar vidgar eleverna således uppfattningar om sig själva som individer och sin 
omgivning. Undersökningens resultat har vidare påvisat att elevernas förståelse för den 
skapande processen är en betydelsefull faktor för deras meningsskapande. Genom att förklara, 
diskutera och reflektera med eleverna om frågor som exempelvis Jenny uttryckte som ”VAD, 
HUR, VARFÖR”, skapar lärarna didaktiska förutsättningar för att det blir meningsfullhet i 
rätt sammanhang. Att eleverna ingår som aktiva medskapare av sin språkutveckling bedömer 
Liber (2007a) ger utrymme för att dem ska framställa nya normer i den sociala kultur som 
omsluter dem.  
 
Den verbalspråkliga teckenvärlden visade sig vara en betydelsefull komponent i elevernas 
språkliga lärande, utveckling och meningsskapande. Genom mitt empiriska material framhävs 
det att kontinuerliga samtal där eleverna har möjlighet att förmedla vidare och uttrycka sina 
tankar och känslor om sitt bildskapande med både lärare och kamrater, inte bara förstärker 
lärandet utan också deras identitetsarbete. Änggård (2005) framhäver i sin studie att barns 
meningsskapande inte har utrymme för individualism, utan bildskapande handlar om att skapa 
gemenskap och imitera varandra. Att det således gavs möjlighet för eleverna att tolka och 
reflektera kring bildskapande i min undersökning, ser Änggård som ett sätt för eleverna att 
uttrycka sina känslor och identiteter som enskilda individer, som en kollektiv grupp och som 
könsgestalter. Resultatet lyfte också fram hur lärarna genom olika kommunikationsformer 
styrde bildaktiviteterna. Vid samtal med bland annat Kerstin och Stina om detta tydliggör de 
att elevernas förståelse kommer i första hand, men att de är medveten om risken att elevernas 
bildskapande blir enhetligt om de styr deras bildskapande. Änggård (2005) betonar emellertid 
att lärarstyrda bildaktiviteter ger barn större möjligheter att utnyttja och utforska nya genrer 
som en del barn förmodligen inte alls skulle finna om de inte var influerade av vuxna. Om 
lärare som Kerstin och Stina inte fungerar som ett redskap och stöd för elevernas 
bildskapande skulle deras skapandeprocess därmed bli mer enhetligt. Men Änggård lyfter 
också fram att det ska finnas en balans mellan lärar- och elevstyrda aktiviteter. Om lärare 
använder bildskapande aktiviteter för endast didaktiska syften förändrar aktiviteterna sin 
prägel och ses istället av eleverna som en uppgift. Till följd av att låta eleverna i min studie ha 
sina bildkulturer för sig själva kan de skapa sin egen identitet och minska risken för att bli av 
med en av deras sista kulturella frizoner i en omgivning som blir mer och mer styrd av vuxna.  
 
Häikiö (2007) anser i likhet med Änggård (2005) att elever kontinuerligt påverkas av intryck 
och färdigt material som ska tillfredsställa deras begär att deras skaparförmåga hamnar i 
skymundan. Genom att lärarna i min studie erbjuder eleverna en fördjupad förståelse som dels 
är kognitiv och dels emotionell via bildskapande aktiviteter, skapar lärarna meningsfullhet i 
elevernas lärande. Elever som får undersöka sin omgivning verbalt genom skapandeprocesser 
kan också förstå den på ett mer medvetet och djupare sätt eftersom det hjälper dem att förstå 
vad de uppfattar och känner (Häikiö, 2007). Även Prokop & Fancovicova (2006) och Havu-
Nuutinen & Keinonen (2010) framhåller att det är viktigt för elevernas språkutveckling att få 
uttrycka sig verbalt om sin skapandeprocess. Det möjliggör att eleverna kan ta till sig nya 
begrepp och associera det med tidigare erfarenheter. Talspråket har visat sig vara effektivt för 
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att fördjupa elevernas lärande och skapa mening. Utgångspunkten för många av lärarnas 
språksyn i min studie var att integrera just verbalspråkliga teckenvärldar som 
kommunikationsformer framför den bildspråkliga teckenvärlden. Ur ett socialsemiotiskt 
multimodalt perspektiv är det de semiotiska resurserna, i detta fall främst de verbalspråkliga, 
eleverna för närvarande har tillgång till som utgör delarna till meningsskapandet, med andra 
ord de teckenvärldar som används för kommunikationen (Selander & Kress, 2017). Trots att 
många lärare föredrog verbalspråket så är det som nämnts, inte teckenvärlden i sig som skapar 
mening, utan alla teckensystem får en innebörd i de sociala situationer som lärarna tillämpar 
dem i.  
 
Språkandet, med andra ord användandet av språket, i skolan kan vidare både stärka och 
utmana samt utgöra ett motstånd för elevernas utveckling, lärande och meningsskapande. 
Bruce et al. (2016) använde begreppet språklig sårbarhet när de ville lyfta fram när den 
språkliga förmågan inte stämmer överens med närmiljöns förväntningar och villkor. Både 
Maja och Britta synliggjorde i deras uttalanden hur viktigt det är att vara medveten som lärare 
om hur element ur den didaktiska miljön kan skapa sårbarhet hos eleverna, dock var deras 
språksyn stående i motsats till varandra. Britta betonade att låga förväntningar och krav är 
”förödande” medan Maja menade att höga förväntningar istället blir ett hinder för elevernas 
språkutveckling. Pramling-Samuelsson & Sheridan (2016) poängterar i samsyn med Britta att 
lärare bör ha höga förväntningar på eleverna, för att utveckla både sin språk- och 
identitetsutveckling. Att förvänta sig att eleverna ska framföra saker som är meningsfyllda 
och samtidigt visa hänsyn till elevernas värderingar, visar lärarna att eleverna är individer att 
förvänta sig något utav. Dessutom poängterar Tjernberg (2013) att en framträdande faktor vid 
elevernas skrivutveckling är att eleverna utmanas till att utföra uppgifter som i grunden är lite 
högre än deras nuvarande kompetens. Elevernas sårbarhet skapas enligt Bruce et al (2016) i 
förhållandet mellan människan och element ur den didaktiska miljön, med utgångspunkt i hur 
språket används. Både Britta och Maja bör således se elevernas språk ur ett helhetsperspektiv 
där det är eleven, språket och undervisningen som stimulerar deras språk-, kunskaps och 
identitetsutveckling vidare. Detta resulterar i att de skapar balans mellan krav och kompetens i 
mötet mellan elever och språkliga uttrycksformer.  
 
Vad gäller undervisningens organisation saknade många lärare som nämnts, en tydlig 
struktur. Genom mina lektionsobservationer synliggjordes det att alla mina informanter 
saknade en lärandesituation där det ges möjlighet till aktiva reflektioner. Andersson (2014) 
som undersökte meningsskapande i elevers multimodala berättelser, fann att lärare som 
skapar dessa lärandesituationer också underlättar elevers meningsskapande. Att elever ska 
engageras både i aktiviteten och i den färdiga produkten framhäver också Steingrímsdóttir 
(2006). Författaren markerar betydelsen av att ett aktivt estetiskt lärande innehåller både 
reflektioner före lärandeprocessen och efter. Om lärarna i studien inspireras av estetiken som 
social struktur, blir deras verksamhet mer tillgänglig för samtal och kommunikation och 
skapar enligt Aulin-Gråhamn (2004) ett behov av att utveckla tillvägagångssätt där känslor 
och tankar får reflekteras och uttryckas. Estetiken utmanar inte bara synen på kunskap i 
undervisningen, utan ställer lärarnas enformighet och generaliseringar mot väggen, vilket 
många av lärarna i min studie är i behov av. Då utgångspunkten för många av lärarna var att 
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värdera den estetiska verksamheten i skolan som ”rolig”, tolkar jag det i Lindgren (2006) spår 
– att det saknas ett förhållningssätt som är granskade och eftertänksam.  Om skolan ser estetik 
som endast som ett öppet skapande och en god kulturform, kommer det inte finnas 
möjligheter för meningsskapande, förståelse eller kunskap (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 
2003).  
 
När människor talar och reflekterar över elevers lärande finns det en förmåga att helt naturligt 
placera samtalet inom lärandets atmosfär – i skolan. Många försummar dock att skolan endast 
står för en del av elevers språk- och kunskapsutveckling. Bjar (2006) understryker att språket 
kan ses som det hus vi människor lever i. Detta språkliga hus utvecklas genom människans 
olika faser i livet och fylls på med innehåll beroende på den sociala och kulturella kontext 
människan befinner sig i. Med utgångspunkt i både en sociokulturell- och sociosemiotisk 
multimodal teoribildning är det viktigt att skolorna i min studie, oavsett språksyn, arbetar för 
att alla elevers språkliga hus ska utvecklas och expanderas. Då skolan utgör en viktig del i 
elevernas språkhus, ska eleverna utveckla förmågan att formulera sig genom olika kulturella 
redskap i olika kontexter samt tillämpa språket för kunskapsutveckling och i diskussioner. 
Med anledning av att elevernas lärande, utveckling och meningsskapande bottnar i språket, 
krävs det språklig kompetens hos lärarna. Som nämnts framhävdes traditionella 
kommunikationsformer gällande elevers språkutveckling hos de flesta av lärarna med 
bakgrund i bland annat bristande kompetens och engagemang. En tänkbar tolkning är därför 
att resultatet hade kunnat bli annorlunda om lärarna inte satte sin kompetens eller sitt intresse 
som ”lekfröken” före elevernas språkutveckling.  
 
Aulin-Gråhamn & Thavenius Persson (2003) argumenterar för att skolan bör använda sig av 
en ”radikal estetik”. Genom att skolan går till grunden och på ett huvudsakligt 
tillvägagångsätt tillämpar estetikens möjligheter möjliggör de meningsskapande, fördjupar 
lärandet och vidgar skolan. Genom att förhålla sig till en radikal estetik kan lärare strukturera 
undervisningen på så vis att möjligheten till att skapa förståelse och utforska finns. För att 
lärarna ska uppnå en funktionell språkutveckling i undervisningen krävs en medvetenhet hos 
både lärarna och eleverna. När det gäller språkutvecklingen är den sociokulturella kontexten, 
som nämnts, som individen befinner sig i en viktig aspekt att beakta (Liber, 2007b). Därför 
bör lärarna trots deras skiftande språksyn fråga sig själva – Är det ett livfullt språkrum 
eleverna befinner sig i? Vilka rutiner och upplevelser erbjuder jag till eleverna till att 
experimentera med språket och samtala om det? Vilka rutiner och upplevelser har eleverna av 
att kommunicera om sitt handlande och kunskapande? Det synliggjordes i mitt empiriska 
material att kommunikation i olika former är en utgångspunkt för språkutveckling och lärande 
hos alla lärare, det gäller bara för lärarna att bli medvetna om att skapa balans mellan krav och 
kompetens i mötet med elever och språkliga uttrycksformer som får dem att skapa tilltro till 
sin egen förmåga och därmed utveckla ett meningsskapande.  
 
Avslutningsvis, är det viktigt att verksamma lärare skapar möjlighet i sin undervisning för 
övergången från det konkreta till det abstrakta tänkandet, både för elevernas utveckling men 
också för sin egen. Att använda möjligheten att låta eleverna tillsammans reflektera över 
lärandeprocesserna ökar förståelsen om vad lärande, utveckling och meningsskapande 
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egentligen innebär. Med hjälp av denna undersökning kan lärare bli medvetna om möjliga 
möjligheter och hinder i undervisningen där skrift- och bildspråket samspelar för att 
underlätta meningsskapande. Min önskan är att undersökningen lyfter fram hur viktiga och 
centrala olika språkliga och multimodala uttrycksformer är för kunskap i skolan. Det har 
synliggjorts under detta arbete att det krävs meningsfulla sammanhang där det kommuniceras 
om lärande och utveckling och där det i kommunikationen tillämpas olika språkliga 
uttrycksformer som stärker elevernas språkutveckling. Kommunikationen bör innehålla ett 
samspel som är givande för både den som talar och den som lyssnar, då samspelet är en 
utgångspunkt för språkutveckling och lärande.  Som Bjar & Liberg (2010) framhävde är 
meningsskapande en ständigt pågående process och som alltid sker genom att varierande 
språkliga uttrycksformer samspelar och formas av varandra. Då olika språkliga sammanhang 
har sin grund i varandra, skapar människans delaktighet i dessa meningsskapande kontexter 
att tankeförmågan och förståelsen stärks och bearbetas. Meningsskapande är, som nämnts, en 
aktiv process och det gäller för verksamma lärare att se till att processen ingår i ett varierat 
språkligt sammanhang.   

7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Som presenterats i detta avsnitt är kommunikation och engagemang i alla dess former viktiga 
komponenter vid lärarnas iscensättningar av skriv- och bildundervisningar för att underlätta 
elevers meningsskapande. Vad är då önskvärt för fortsatt forskning? Som tidigare nämnts 
ställs det idag höga krav på att individer ska ha förmågan att kunna använda olika redskap för 
att kommunicera och därmed skapa sociala relationer. Grundprincipen i denna studie har varit 
att öka förståelsen för lärarnas sätt att leva och lära genom att gripa tag i deras uttryck kring 
kommunikation, däremot har elevernas kultur varit obekant från min synvinkel som forskare. 
Det skapar således ett behov av fortsatt forskning om elevers medvetenhet om hur eleven, 
språket och undervisningen underlättar lärande, utveckling och meningsskapande. Därför är 
det relevant med studier, i synnerhet under en längre period, som definierar elevernas 
språksyn och vad som utgör meningsskapande för dem. Finns det en samstämmighet kring 
lärarnas och elevernas syn på meningsskapandet i undervisningen? Som påvisats bedöms inte 
alltid elevernas behov av uttrycksformer av värde i undervisningen, vilket leder till ett behov 
av vidare forskning kring vilka kommunikationsformer som eleverna anser är centralt för att 
kunna utveckla förmågan att använda olika redskap för att kommunicera och därmed skapa 
betydelsefulla sociala relationer till andra individer.    
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BILAGA 1  
	  
Intervjuguide med öppna frågor  
 

• Beskriv din bakgrund. 
 

• Hur ser du på begreppet språk? 
 

• Hur kommer begreppet till uttryck i din undervisning?  
 

• Beskriv hur du ser på begreppet meningsskapande och meningsskapandets möjligheter 
i ditt didaktiska arbete. Berätta om ett tillfälle där du upplevt att det blivit 
meningsskapande för eleverna.  

 
• Vilken koppling kan du se mellan en vidgad syn på språk och text och 

meningsskapande? 
 

• Hur mycket plats upplever du att olika språkliga uttrycksformer får i verksamheten? 
Konkretisera gärna.  
 

• Vilken betydelse anser du att språkliga uttrycksformer har för elevernas lärande? 
Konkretisera gärna.  

 
• Vad är dina tankar kring att integrera bild- och skriftspråket? 

 
• Egna reflektioner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

BILAGA 2	  
 
 
Hej alla föräldrar! 
 
Jag heter Ellen Barsk och studerar till Grundlärare på Luleå Tekniska Universitet med 
inriktning mot årskurs F-3. Jag skriver nu mitt examensarbete inom ämnet svenska. 
Examensarbetet kommer genomföras i XXX och XXX under vårterminen 2018. Syftet med 
mitt examensarbete är att studera och problematisera hur lärare iscensätter 
skrivundervisningen som skapas genom bild som språklig uttrycksform. Därför ska jag nu 
besöka ditt barns klass för att observera klassläraren och se vilka metoder hen använder sig av 
i skrivundervisningen.  
 
Eftersom det endast är klasslärarens arbete som är i fokus kommer eleverna därmed inte att 
observeras. Det kommer inte nämnas i studien vilken skola eller vilken klass observationen är 
genomförd i. Jag kommer, förutom att anteckna, att spela in centrala delar av observationerna 
i syfte att kunna analysera materialet senare under arbetets gång. Fältanteckningarna och 
ljudinspelningarna kommer endast att användas för studiens syfte. Vid avslutat och godkänt 
examensarbete kommer all dokumentation från observationen att raderas.  
 

 
 
 

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig: 
Mobiltelefonnummer: XXX 
E-post: XXX 
Eller min universitetshandledare, Märtha Andersson, Universitetslektor vid 
Luleå Tekniska Universitet, XXX 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ellen Barsk 
 
 


