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Abstrakt
Många elever i de svenska skolorna har svenska som andraspråk och har mer eller
mindre knapphändiga kunskaper i svenska och därmed svårt att kommunicera. En del
är nyanlända och kan inte kommunicera alls på det nya språket. En väg ut ur
dilemmat är att hitta andra sätt att uttrycka sig och kommunicera på.
Uppsatsen undersöker möjligheter till att ge dessa elever de bästa
förutsättningarna för en positiv språkutveckling genom undervisning i ett utvidgat
språk- och textbegreppsperspektiv. En konstnärlig process i fråga om skapande är en
av utvecklingsvägarna.
Frågeställningen berör integration mellan bild och svenska som andraspråk
som pedagogisk metod.
Eleverna måste få lära sig att använda nya redskap och synsätt för att
tillgodogöra sig aktuell kunskap. Det är viktigt att tänka sig språkutveckling i ett
utvidgat språkbegrepp och integration mellan ämnen är ett sätt att sätta fokus på
kunskap ur flera perspektiv.
Resultatet tar upp undervisningens utformning, vad som händer vid en
integration, vad den leder till och hur eleverna reagerar på det.
Integration mellan bild och svenska som andraspråk har positiva effekter.
Effekter av starkare självkänsla och språkutveckling på olika plan har dokumenterats.
Meningsskapande och kunskapande har skett då olika yttranden länkat i varandra.
Olika uttryckssätt och språk har befruktat och berikat varandra och utveckling skett på
flera områden.
Utifrån resultaten av intervjuerna har en pedagogisk metod utarbetats där bild
och svenska som andraspråk integrerar. Den pedagogiska metoden är kopplad till min
gestaltning genom att jag som konstnär skapar och iscensätter en situation där en
grupp människor diskuterar visuellt och verbalt tillsammans. De tar aktiv del i ett
skeende och låter sitt beteende dokumenteras. Metoden har också parallellt växt fram
under min konstnärliga undersökning.
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1. Inledning
Vårt samhälle förändras och Sverige blir rikare vad gäller kunskap, språk och kultur i
takt med att fler flyttar hit ifrån andra länder. Många elever i de svenska skolorna har
svenska som andraspråk och svårigheter med att kommunicera på svenska. Kunskap
om hur dessa elever kan ges bästa förutsättningarna för en positiv språkutveckling är
viktig. Konstnärlig pedagogisk metod är en väg att gå.
Målar, målade, målat handlar om integration mellan bild och svenska som
andraspråk, om hur olika språk och uttryckssätt kan samspela.

1.1 Bakgrund och syfte
Som blivande lärare i bild och svenska som andraspråk har jag funderat mycket på
ämnenas karaktär och funktion. Jag har funderat över kopplingen mellan de båda
ämnena och om det skulle gå att integrera dem på ett sådant sätt att de berikar och
förstärker varandra.
Bild och svenska som andraspråk har gemensamt att de behandlar språk och
kommunikation. Kommunikation i bemärkelsen framställning, överförande och
mottagande av ett budskap.1 Skillnaden är att kommunikationen sker på olika sätt.
Människor kommunicerar med varandra för att skapa mening i tillvaron, för att göra
sig förstådda och förstå andra och världen runt omkring.
Många elever i de svenska skolorna har svenska som andraspråk och har mer
eller mindre knapphändiga kunskaper i svenska och därmed svårt att kommunicera.2
En del är nyanlända och kan inte kommunicera alls på det nya språket. Det är en
grund för frustration och dålig självkänsla vilket kan leda till negativa yttringar av
olika slag och svårigheter att klara sig i det svenska samhället. En väg ut ur dilemmat
är att hitta andra sätt att uttrycka sig och kommunicera på. Det är viktigt att undersöka
möjligheterna till att ge dessa elever de bästa förutsättningarna för en positiv
språkutveckling genom undervisning i ett utvidgat språk- och textbegreppsperspektiv.

1

Cornell, Peter m.fl.(red) (1999) Bildanalys. Uppslagsbok. Fälth & Hässler,
Värnamo. s.198.
2
15 % i den svenska grundskolan har annat modersmål än svenska. Liberg, Caroline
m.fl.(red) (2007) Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, rapport,
Myndigheten för skolutveckling, www.skolutveckling.se/publikationer. s.45.
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Att lära sig ett språk handlar om mer än det verbala språket och om läs- och
skrivkunnighet. Det rör sig om en utvidgning av språk- och textbegreppet. Ett vidgat
språkbegrepp innebär att meningsskapande kommunikation sker på fler olika sätt och
handlar om hur ett budskap förmedlas. I begreppet språk inordnas flera olika språk.
Då språkbegreppet innefattar mer än det skrivna ordet får vi även ett utvidgat
textbegrepp. Budskap som medieras på annat sätt än genom det skrivna ordet ryms
inom det vidgade textbegreppet. Textbegreppet handlar om genom vad ett budskap
medieras.3 Skillnaden mellan språk- och textbegreppet är hårfin. Hädanefter används
språkbegreppet.
Det vidgade språkbegreppet fördes in som formulering i kursplanerna i Lpo 94
och betydelsen av detta begrepp ökade i de reviderade kursplanerna som skolverket
gav ut år 2000.4 Trots detta relativt nya inslag i skolans kursplaner finns det en
hierarki som innebär att verbalt och skriftligt språk, i teoretiska ämnen, ses som
viktigare. De s.k. praktiska ämnena där bild hamnar, placeras lågt i ämnenas hierarki
och får lägre status.5
I skolan finns en riktning mot en treämnesskola där de tre kärnämnena
svenska, engelska och matematik fokuseras och övriga ämnen riskerar att urholkas.
Det behövs en öppenhet i skolan gentemot nya sätt att se på omvärlden eftersom den
hela tiden förändras. Eleverna måste få lära sig att använda nya redskap och synsätt
för att tillgodogöra sig aktuell kunskap. Det är viktigt att tänka sig språkutveckling i
ett utvidgat språkbegrepp och integration mellan ämnen är ett sätt att fokusera
kunskap ur flera perspektiv.
I undersökningen studeras hur man kan arbeta med det utvidgade
språkbegreppet utan en hierarkisk indelning och ämnesuppdelning. Istället studeras
om och hur de olika språken kan samverka, för att inte bildämnet ska bli ett stödämne
åt de teoretiska ämnena i skolan.

3

Liberg (2007) s.8.
Hedegärd, Ann-Charlotte (2003) Spår av det vidgade textbegreppet, Konstfack, BI,
C-uppsats, s.7.
5
Marner, Anders (2006) Professionalisering av estetiska ämnen- några problem och
förslag, förslag, Institutionen för estetiska ämnen, lärarutbildningen, Umeå
universitet. www.educ.umu.se. s.8.
4
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Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur en
integration mellan bild och svenska som andraspråk fungerar samt att undersöka
möjligheten att låta de två språken samspela.6
Syftet är också att öppna upp för en vidgad syn på språkbegreppet då det är en
demokratisk fråga som handlar om rätten till yttrandefrihet och kulturell mångfald.
Det kreativa skapandet och bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig
utveckling liksom det verbala och skriftliga. En utvidgad syn på språk bidrar till en
varierad kommunikation. Ibland lämpar sig det ena språket bättre än det andra.

1.2 Frågeställning
Hur fungerar en integration mellan bild och svenska som andraspråk?
Hur kan en pedagogisk metod se ut där bild och svenska som andraspråk samspelar?

1.3 Empiri och metod
Undersökningen är dels baserad på en litteraturstudie i syfte att ge en
begreppskännedom och en övergripande teoretisk bild kring ämnet. Dels grundar sig
arbetet på två kvalitativa djupintervjuer. Parallellt med den teoretiska undersökningen
har arbetet med en konstnärlig undersökning resulterat i en gestaltning vilken delvis
är grundad på analyserna i undersökningen.
De personer som intervjuats är två pedagoger som arbetar med någon form av
bildpedagogik med elever som har svenska som andraspråk. Anledningen till två
djupintervjuer istället för en är för att de arbetar på olika sätt och med elever i olika
åldrar, vilket ger perspektiv. Tuva-Stina Lindén arbetar som lärare på grundskolan,
Lillholmsskolan i Skärholmen, Stockholm och har elever upp till 15 års ålder. Medan
Sofie Sandholm, som arbetar på Skarpnäcks folkhögskola, har kursdeltagare som är
mellan ca 20 och 45 år.
Utgångspunkten har varit att studera hur informanterna arbetar, hur
undervisningen går till och i vilket syfte de använder sin metod. Intervjufrågorna har
behandlat informanternas förhållande till det utvidgade språkbegreppet. Därtill hur de

6

Integration: sammanförande till en helhet där delarna samspelar. Malmström, Sten
m.fl.(red) (2004) Bonniers svenska ordbok. Albert Bonniers förlag, Stockholm.
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ser på sambandet mellan det verbala och skriftliga språket och det visuella språket
samt hur de ser på ämnesuppdelning/ ämnesintegrering.
Intervjutexterna koncentreras till att lyfta fram det som är väsentligt och har
direkt koppling till undersökningens frågeställning. Intervjuerna är sedan tolkade i
ljuset av de teorier och centrala begrepp undersökningen tar upp samt fungerar som
grund för en pedagogisk metod.

1.4 Urval och avgränsning
I undersökningen studeras hur ämnesintegrationen fungerar som pedagogisk metod,
inte hur den fungerar organisatoriskt och schematiskt på olika skolor.
En avgränsning är svenska som andraspråk istället för det betydligt vanligare
ämnet svenska. Detta för att bidra till mer kunskap om hur lärare kan arbeta med
elever som har svenska som andraspråk i olika ämnen och hjälpa eleverna att hitta nya
uttryckssätt. Samt att forskning om andraspråksutveckling talar specifikt om
undervisningssätt som med fördel kan användas inom ämnet konst.

2. Teori/Tolkningsram
De begrepp som tas upp i teoridelen ligger till grund för tolkningen. Begreppen är
språk och kommunikation generellt samt språk i ett andraspråksperspektiv specifikt,
då undersökningen gäller integration med svenska som andraspråk och inte svenska i
allmänhet. Dessutom behandlas det utvidgade språkbegreppet i skolan och det
hierarkiska medieringsbegreppet samt teorin om multimodalitet.

2.2 Språk
Språkbegreppet i uppsatsen tolkas med fokus på den kommunikativa aspekten.
Kommunikation emellan människor sker för att skapa mening i tillvaron, att bidra till
förståelse för andra och världen runt omkring. Kommunikation i bemärkelsen
framställning, överförande och mottagande av ett budskap har bild och svenska som
andraspråk gemensamt. Skillnaden är att kommunikationen sker på olika sätt/språk
genom olika medier.
7

Ett medium är ett mellanled som möjliggör en övergång eller överföring.7 Det är
en slags förmedlare, bärare av ett budskap eller ett s.k. kommunikationsverktyg.
Verktygen, som Anders Marner beskriver det, kan vara kroppen, bilden, musiken,
talet eller skriften. Ett budskap kan medieras/förmedlas genom olika medier vilket
sker genom användandet av flera språk. I bildspråket är bilden t.ex. i form av ett
fotografi eller en målning medium och i det verbala och skriftliga är talet respektive
skriften medierna. Medium likställs härmed inte med språk. De flesta medier gör bruk
av flera språk som att böcker också innehåller bilder. I TV som medium förekommer
en mängd olika språkformer.
Kommunikationen idag sker i stor utsträckning genom kombinationer av olika
medier och inget språk kan stå för sig självt. Ett uttryck går inte att isolera från andra
uttryck. Det finns så att säga inget rent språk. Förutom när det beskrivs som specifika
språksystem i denna uppsats. Nedan renodlas och definieras två olika språk nämligen
bildspråket och det verbala och skriftliga språket för att ge en förståelse till vad
språkutveckling kan innebära.

2.2.1 Bildspråk
Bildspråket innebär att bilder betraktas som ett språk, vilket kursplanen för bild i både
grundskola och gymnasium i stor utsträckning baseras på.8 I Bildspråkets grunder
skriver Hasse Hansson m.fl. att bilder är bärare av tecken och kommunicerar ett
budskap. De formulerar den kommunikativa processen, bildens gång från
idé/framställning till tolkande/betraktande: S(sändare) – Me(medium) – M(mottagare).
Bildens språkliga funktion, skriver de, handlar om avsikten/intentionen bakom en bild
och dess inriktning mot en viss målgrupp. En konstbild har inte samma intention som
en massbild och vise versa. De bildspråkliga funktionerna varierar på så vis. 9
Med bildspråket kan man skapa rum och djup och avbilda det som liknar det
bilden beskriver vilket är något man inte kan göra på samma sätt i en skriven text,
skriver Caroline Liberg. En bild kan brukas och förstås i fler länder än vad en skriven

7

Gellerstam, Martin m.fl. (red) (2007) Svenska Akademiens ordbok,
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, Norstedts Akademiska förlag
8
www.skolverket.se
9
Hansson, Hasse m.fl. (red (1992) Bildspråkets grunder, Almqvist & Wiksell AB,
Höganäs, s.11.
8

text kan.10

2.2.2 Verbalt och skriftligt språk
Det finns olika sätt att se på språk. Den holistiska språksynen ser språket som en
helhet och det kommunikativa syftet är centralt. Här koncentreras definitionen av
språk till språk i bemärkelsen tal- och skriftspråk som t.ex. svenska, engelska eller
arabiska.
Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman skriver i Tankarna springer före att en
kommunikativ språkförmåga handlar om språkbehärskning, vilken är sammansatt av
fler olika kompetenser som hela tiden samverkar. Att kunna ett språk innebär att man
har kunskaper och färdigheter av många olika slag. För att man ska kunna
kommunicera på ett bra sätt i enlighet med sina egna behov och samhällets krav krävs
flera olika kompetenser. Den kommunikativa språkförmågan kan delas in i olika
delkompetenser, enligt modellen nedan.11

Kommunikativ språkförmåga
Organisatorisk kompetens

Pragmatisk kompetens

(kunskap om språksystemet)

(kunskap om språkanvändningen)

Formell språklig

Textuell

Funktionell

Sociolingvistisk

kompetens

kompetens

kompetens

kompetens

Strategisk kompetens
I korthet handlar den organisatoriska kompetensen om att förstå och skapa
meningsfulla och grammatiskt korrekta sammanhängande talade eller skrivna texter.
Medan den pragmatiska kompetensen handlar om kunskap om språkanvändningen
10

Liberg, Caroline m.fl.(red) (2004) Att läsa och skriva - en kunskapsöversikt baserad
på forskning och dokumenterad erfarenhet, rapport, Myndigheten för skolutveckling,
www.skolutveckling.se/publikationer, s.14.
11
Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (2006) Tankarna springer före – att
bedöma ett andraspråk i utveckling, HLS Förlag, Stockholm. s.14.
9

som är nödvändig för kommunikation på ett tillfredsställande sätt i tal eller skrift.
Kompetensen hjälper tolkningen av språkliga strukturer i olika sammanhang och
bedömer uttrycks lämpighet i situationer där talad eller skriven text används. Den
strategiska kompetensen hjälper samordningen av alla de andra delarna i den
kommunikativa kompetensen och gör det möjligt att utnyttja de kunskaperna.12

2.3 Svenska som andraspråk
När det gäller det verbala och skriftliga språket behöver barn i Sverige som har
svenska som andraspråk särskild undervisning, för att deras båda språk ska utvecklas
till en nivå där båda språken blir effektiva kommunikations-, identitets- och
tankeinstrument.13 Barnen behöver både modersmålsundervisning och
svenskundervisning som är anpassad efter deras nivå.
Ämnet svenska som andraspråk bygger på andra förutsättningar än vanlig
svenskundervisning även om de strävar mot samma mål. Kärnan i ämnet är lärandet
av språkets bas, dvs. allt det som svenska barn redan kan när de börjar skolan. Det är
en förutsättning att kunna det för att klara av att lära sig det som tas upp i
svenskämnet. Språkinlärning kan bara ske utifrån ett språk som är begripligt för
inläraren. Om man inte förstår språket lär man sig varken språket eller dess innehåll.14
I andraspråksutvecklingen betonas interaktion och att nytt inlärningsstoff
måste sättas i ett sammanhang för att ge stöd i språkhanteringen. Detta presenteras
mer ingående i sitt sammanhang i bearbetning och analysdelen.
För en optimal språk- och kunskapsutveckling behöver andraspråkselever följa
undervisning i en specifik ordning, enligt Jim Cummins modell nedan. Jim Cummins
är professor på The University of Toronto, Canada, och har forskat i
andraspråksfrågor.

12

Ibid., s.15-16
Liberg (2007) s.47.
14
Hultinger, Eva-Stina & Wallentin, Christer (red.) (2006) Den mångkulturella
skolan, Lund. Studentlitteratur. s.85.
13
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Hög kognitiv svårighetsgrad
C

D

Situations-

Situations-

beroende

oberoende
B

A

Låg kognitiv svårighetsgrad
Modellen synliggör den progression som bäst anses främja andraspråkselevernas
språkförståelse och därmed deras kunskapsutveckling. Undervisningen bör starta i fält
B med aktiviteter som inte kräver så stor kognitiv ansträngning, och där förståelsen
underlättas av ett stöd i kontexten, bl.a. genom konkreta situationer och illustrationer.
Nästa steg på svårighetsskalan anses vara uppgifter som är förankrade i konkreta
situationer men som innebär större kognitiva utmaningar. Merparten av
undervisningen bör enligt Cummins ligga på denna nivå, i fält C. Målet för den språkoch tankeutvecklande undervisningen är att eleverna enbart med språkets hjälp ska
kunna lösa uppgifter, föra abstrakta resonemang, ta ställning och dra slutsatser (fält
D). De olika nivåerna kan inte skiljas åt utan undervisningen måste hela tiden röra sig
fram och tillbaka på undervisningsskalan.15
Pauline Gibbons skriver i Stärk språket stärk lärandet att
Om andraspråkselever inte ska komma till korta i det långsiktiga lärandet och om de ska
få tid och möjlighet att lära sig skolans ämnesspecifika språk måste de få tillgång till en
undervisning där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen. (…) Målet för all ämnesundervisning måste därför vara att integrera ’språk’ och ’innehåll’ så att ett andraspråk
utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna.16

15

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (2006) s.23-24.
Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket stärk lärandet, Hallgren & Fallgren
Studieförlag AB, Göteborg. s.23.
16
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2.4 Ett utvidgat språkbegrepp
Ett utvidgat språkbegrepp tas upp här för att det är ett viktigt perspektiv att ha när det
gäller att ge elever med svenska som andraspråk de bästa förutsättningarna för en
positiv språkutveckling. Att språkinlärning sker genom flera kanaler är starkt knutet
till frågeställningen.
Myndigheten för skolutveckling formulerar det vidgade språkbegreppet på
följande sätt:
Meningsskapandet i olika medier sker genom användandet av olika språk. I begreppet språk
inordnas då både verbala och icke-verbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk,
musikens språk samt dansens och rörelsens språk. Att i begreppet språk också innefatta ickeverbala språk brukar ibland benämnas ’det vidgade språkbegreppet’.

Helena Danielsson, som är filosofie doktor i pedagogik, lärare, mediepedagog och
författare, ser variationen av medie- och kulturuttryck som alternativa språkformer.
Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa
sidor. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Detta gäller alla språkliga
uttryck. Lärande sker genom muntlig förmedling och genom texter och bilder, men
lärande finns också i drama, i lek, i rörelse, i musik och i bildmässigt gestaltande.
Dessa olika ´språk´ och uttrycksformer måste ges utrymme och likvärdig status i
skolan, menar Danielsson.17
Om skolan inte anpassar sig till samhällets sammansatta språkkultur, utan envist håller sig till
sin slentrianmässiga uppdelning av olika medier och språk avvisar den barnens och
ungdomarnas möjligheter till växelval, kompensation och komplettering, och hänvisar dem till
18

ett avgränsat och renodlat språkbruk.

2.5 Multimodalitet
Ordet multimodalitet finns inte i svenska ordlistan men från engelskan översätts ordet
multi- med mång- och ordet mode med sätt eller form.19 Mode of expression betyder

17

Danielsson Helena, (2002) Att lära med media – om det språkliga skapandets
villkor i skolan med fokus på video. DocuSys, Stockholm. s.38.
18
Liberg (2004) s.22.
19
Malmström, Sten m.fl.(red)
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uttryckssätt. Multimodalitet handlar om många olika uttryckssätt och ligger nära det
utvidgade språkbegreppet.
En mängd sinnesintryck står i interaktion med varandra och påverkar vår
upplevelse. Man brukar säga att vi är multimodala i vårt meningsskapande. Gunther
Kress och Cary Jewitt skriver i Multimodal Literacy att i kommunikation förekommer
sällan, om någonsin, ett uttryckssätt ensamt. De skriver vidare att det inte finns någon
monomodal kommunikation. 20
Kress och Jewitt menar att ett multimodalt försök till lärande börjar i en
teoretisk utgångspunkt som behandlar alla uttryckssätt som lika betydelsefulla ifråga
om mening och kommunikation.21 Olika former har olika förmågor som gör att de
fungerar bättre för särskilda uppgifter än andra och därmed är inte alla former lika
användbara i varje specifik situation. De menar att språk består av många delar, det är
alltid många uttryckssätt involverade i kommunikation. Alla delar representerar
tillsammans den totala meningen av budskapet.22
Kress och Jewitt menar att
Different aspects of meaning are carried in different ways by each mode. Any one mode in
that ensemble is carrying a part of the message only: each mode is partial in relation to the
whole of the meaning – and speech or writing are, we suggest, no exception. This partiality of
all modes is a significant aspect of multimodal approaches.23

Den teori som Kress och Jewitt benämner ‘the multimodal theory’ finns under
den semitotiska teorin och den semiotiska formen som de använder är ‘social
semiotics’. 24

2.6 Språklig hierarki
Olika samhällen och olika grupper värderar vissa uttryckssätt högre än andra.25 Det är
en företeelse som även finns i skolan. Anders Marner skriver om detta problem och
talar om en hierarki som vi måste motverka.
20

Jewitt, Carey & Kress, Gunther (2003) Multimodal Literacy, Peter Lang Publishing,
Inc., New York, USA. s.2.
21
Ibid., s.2
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Marner skriver om de medier/verktyg vi använder när vi kommunicerar och
hävdar att det finns en hierarkisk ordning kring detta. Han beskriver mediering som
ett övergripande begrepp och förklarar hierarkin i termer av ett vertikalt
medieringsbegrepp. Medieringsbegreppet täcker in funktionen hos de medier, såväl
manuella som intellektuella och konstnärliga verktyg, som vi använder för att kunna
vara verksamma i världen, orientera oss och kommunicera.26 Verktygen vi använder
för att kommunicera med är t.ex. kroppen, bilden, musiken, talet eller skriften.
Han skriver vidare att i skolan används företrädesvis ett vertikalt hierarkiskt
medieringsbegrepp, som innebär att språk som kommunikativt medium fokuseras och
att bild och hantering av verktyg och föremål placeras lågt i ämnenas hierarki, vilket
resulterar i att dessa verksamheter nonchaleras eller betraktas som andningshål. Detta
bidrar till en separation med en tydlig uppdelning mellan olika uttryckssätt. En
grundtanke i det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet är tanken att de nya
medier som människan utvecklar sociohistoriskt blir bättre och mer och mer
kraftfulla. De senare nivåerna tenderar att utplåna de lägre och bild ses då enbart som
något som föregått skriftspråkets utveckling.27
Marner ställer sig kritisk till detta förhållningssätt och menar att tanken på att
de senare medieringarna ersätter de tidigare är djupt problematisk. Vi omges av ett
stort utbud av bilder och konst och hantering av föremålen i tiden och rummet, den
s.k. livsvärlden, kan helt enkelt inte ersättas av skriftspråk.28
Istället skulle Marner vilja se en användning och praktisering av det
horisontella medieringsbegreppet. Den viktiga frågan att ställa om en mediering i ett
horisontellt perspektiv är: vad kan man göra, tänka, uppleva med/i den aktuella
medieringen? Olika medier medger olika typer av medieringar för att skapa olika
typer av betydelser. Det ena mediet upphäver inte det andra, såsom det
vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet uppfattar det. Istället är det så att en
mångfald av medieringar behövs i en multi- eller intermodalitet.29
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En acceptans av ett horisontellt medieringsbegrepp i skolvärlden och inom
utbildningsvetenskap skulle avsevärt kunna förbättra villkoren för såväl estetiska
ämnen som estetiska läroprocesser och bidra till en mer kreativ skola.30

2.7 Tidigare forskning
Viktiga källor i undersökningen har varit två rapporter, Att läsa och skriva (2004 &
2007), utformade av Myndigheten för skolutveckling som handlar om läsande och
skrivande, men också om språk, språkutveckling och kommunikation i vidare
bemärkelse. Där tas bland annat ämnet att skapa mening i bildspråk upp.
Helena Danielssons bok Att lära med media – om det språkliga skapandets
villkor i skolan med fokus på video och Carey Jewitt och Gunther Kress´ bok
Multimodal Literacy har varit betydelsefulla i behandlingen av multimodalt lärande i
skolan.
Källor som varit centrala vad gäller andraspråksinlärning har varit Tua
Abrahamsson & Pirkko Bergmans bok Tankarna springer före – att bedöma ett
andraspråk i utveckling och Pauline Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet.
Forskning som specifikt behandlar frågan om integration mellan konst och
svenska som andraspråk finns inte.

3. Bearbetning och analys
I bearbetningen och analysen av intervjuerna lyfts det väsentliga fram som har direkt
koppling till frågeställningen. Innebörd och mening i det som sagts med betoning på
integrationen mellan bild och svenska som andraspråk lyfts fram. Utgångspunkten är i
det utvidgade språkbegreppet och den multimodala aspekten, att vi lär oss med alla
sinnen och att meningsskapandet i olika medier sker genom användandet av olika
språk.
Intervjutexterna påminner om referat bl.a. genom att intervjuerna eller
informanternas berättelser inte förvanskas genom medvetet uteslutande av
30
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värdeladdade ord. I bearbetningen knyts vissa påståenden ihop med begrepp som
tagits upp i teoridelen.

3.1 Intervju med Tuva-Stina Lindén
Tuva-Stina Lindén arbetar som lärare på grundskolan, Lillholmsskolan i Skärholmen,
Stockholm. Lillholmsskolan är en mångkulturell skola där majoriteten av eleverna har
svenska som sitt andraspråk. ”Många har en mycket torftig eller mycket svag svenska
fortfarande”, säger Lindén. Hon är speciallärare och jobbar med s.k. läs- och
skrivgrupper samt bildgrupper och det är arbetet med bild som intervjun fokuserar på.
Grupperna varierar i storlek, ibland är det bara två elever och ibland en större grupp
eller klass.

3.1.1 Undervisningen
Lindén berättar att hon jobbar på många olika sätt med bild. Till största del handlar
det om tvådimensionell bild och måleri. Vad gäller material i undervisningen har
Lindén en regel som innebär att eleverna inte får använda blyertspenna eller
radergummi de första månaderna. Detta för att de inte ska bli hämmade i sitt målande.
Färger de använder sig av är akvarellfärg, akrylfärg och oljepastellkritor. Stora och
små papper finns till förfogande. Det viktiga är inte att experimentera med olika
material utan att gå in i sin egen process, menar hon.
Hon har ingen modell som hon alltid använder i sin undervisning utan det
beror på vilken slags problem eleverna har eller av vilken anledning hon har startat en
grupp. Ett exempel på ett tillvägagångssätt är att hon ber eleverna måla ett hus, en
människa och ett träd på en bild.31 Från denna bild kan de sedan gå vidare och välja
om de vill följa huset, människan eller trädet i nästa bild o.s.v. Utifrån vad de målar
kan de påbörja ett samtal och eventuellt senare skriva texter.
Ett exempel på ett lite större bildprojekt är med en grupp flickor på högstadiet
som tillsammans gjorde en bok, Hon & Jag, om sig själva.32 Inför uppgiften att måla
ett självporträtt och skriva om sig själva i bilden tittade de på olika konstbilder
tillsammans, allt från Rembrandt till Kahlo och Schjerfbeck. Bilden/målningen/
31
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självporträttet var den självklara utgångspunkten och hjälpte flickorna att hitta nya ord
och förklara saker som de kanske aldrig hade kommit på om de hade börjat med den
skrivande delen.

3.1.2 Bilden som stöd
Lindén beskriver Hon & Jag –projektet som ett projekt där man utgår från en egen
målad bild eller från andras målade bilder och har det som stöd för att utveckla ett
verbalt och skriftligt språk. Hon säger sig ha sett hur bilden ofta kan vara förlösande
på ett sätt som får orden att räcka till.
Att bilden fungerar som ett stöd för den verbala och skriftliga
språkutvecklingen understöds av Jim Cummins modell, där bilden står för en konkret
kontext. För att underlätta för andraspråkselever att läsa en text eller producera något
verbalt eller skriftligt är det viktigt att sätta in det nya stoffet i ett sammanhang som
gör det mer tillgängligt och begripligt för eleverna. Ju mer stöd man får av situationen
eller kontexten desto lättare att hantera språket.
Enligt Marner handlar det om en vertikal hierarki då bild används som stöd till
det verbala och skriftliga språket. Han skriver att skolan måste likställa de olika
medierna och språken till en horisontal linje.

3.1.3 Bildspråksprocess
I Lindéns klassrum finns en låda full med en samling olika konstkort. Ett sätt att
arbeta med bilder kan vara att placera fem bilder framför eleverna och uppmana dem
att fundera över var de skulle vilja vara. Då blir det lättare att så att säga gå in i en
bild. Lindén använder bild på en mängd olika sätt, vilket bland annat innefattar
bildtolkning. Bilden som går att tolka är bärare av tecken och kommunicerar ett
budskap. Exemplet visar att Lindéns pedagogik vilar på bildspråkets grunder och
bildspråkets kommunikativa process som beskrivs: Sändare – Medium - Mottagare.
Tuva-Stina Lindén har en bildterapeutisk bakgrund med Margaretha Raud som
lärare. Raud är både konstnär och bildterapeut och har en tilltro till den bildmässiga
processen, vad som händer från bild till bild. ”Precis som man kan processkriva så
kan man processmåla och komma vidare i det”.
Vid en längre bildmässig process händer något och barnen blir på allvar
intresserade av saker och dessutom intresserade av sig själva. Det är en av de
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viktigaste punkterna med all undervisning, att ta sig själv på allvar är ett slags
förutsättning för att verkligen lära sig på djupet, menar Lindén.
I arbetet med bilder är Lindén mycket konkret och vill varna för
psykologiserande tolkningar. Till elevernas bilder kan hon ställa konkreta frågor som:
Vad är det för väder på din bild? Är det varmt eller kallt? Vart vill du gå? Vart tänker
den där killen gå? Vill du fortsätta med det gröna eller vill du gå in i det röda?
En viktig del i Lindéns undervisning är att barnen ska få visa upp eller berätta
om det de har gjort. Även här handlar det om bildspråkets kommunikativa process:
Sändare – Medium - Mottagare. En grupp pojkar som hade gjort en bok tillsammans
fick stå inför personalen på Rädda Barnen och läsa högt och skriva autografer. Det var
en upplevelse som byggde upp en jagkänsla och en känsla av att vara värd någonting.
Det här med att göra allvarsamma projekt som leder till någonting är viktig, menar
Lindén. ”Det finns ett kaos stadium då man släpper loss saker och ser vad det blir.
Sedan kommer ett skapande stadium och sist ett stadium när det ska bli någonting och
det tycker jag att det finns allt för lite av i svenska skolan”. I en skrivgrupp där de
skriver ska de få läsa upp sin text när de är färdiga, åtminstone för sin grupp. Det rör
sig om uppfattningen att det ska vara självklart att visa det man har gjort istället för att
skämmas och gömma det.

3.1.4 Ett utvidgat språkbegrepp
Syftet med undervisningen är egentligen, enligt Lindén, att bygga upp en slags
bredare självkänsla som liksom leder till en starkare självkänsla. När man inte ännu
har det skriftliga och verbala språket så kan man med bilden visa att man har en
mångfald som man inte kan uttrycka på andra sätt. Och det intressanta är att även de
som har svenska språket blir förvånade över alla de sidor de plötsligt kan se att de har
i en bild eller målning.
Att få uttrycka sig på andra sätt än genom det verbala och skriftliga språket
handlar om en utvidgning av språkbegreppet. Helena Danielsson skriver att barn
måste få tillgång till sin tids uttrycksformer och deras skapande förmåga ska utvecklas
i en mångfald av medier. Vidare skriver hon att variationen av språkliga
uttrycksformer och gestaltningar är både naturliga och nödvändiga. Det ger eleverna
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möjlighet att utvecklas i kunskap och som individer enligt läroplanens intentioner om
demokrati och yttrandefrihet.33
Något som Lindén verkligen vill betona är vikten av att få uttrycka sig. Hon
säger att det inte finns något farligare än att fastna i känslan av att inte kunna säga
något och ha möjligheten att få ut det som finns inuti. Hon berättar vidare att det är
oerhört lätt att om man fastnar i den känslan så hämmar det en mycket längre fram.
Det är viktigt att eleverna kan visa att trots att de inte kan svenska så kan de uttrycka
sig. De har de språkliga verktygen och kan berätta mycket om livet, om tankar och
känslor.

3.1.5 Multimodalitet
Lindén menar att på lång sikt ser man att olika uttryckssätt befruktar varandra och det
är det som är det viktigaste. Hon tycker att det är uppenbart och nämner något som
hon kallar de två skrytfallen. Vilka handlar om två syskon som var mutister, vilket
innebär att de var stumma av psykiska orsaker utan fel på hörseln eller talorganen,
och vägrade prata. De är tydliga exempel på hur man med bilden och en konstnärlig
process kan få igång en process vilket leder till att eleverna börjar prata.
Liksom Lindén menar att olika uttryckssätt befruktar varandra menar den
multimodala teorin att varje gestaltning, varje yttrande, bygger på och stödjer en
annan gestaltning, ett annat yttrande. Det ena yttrandet länkar i det andra. Olika
meningsskapande sammanhang bygger på samma sätt på varandra. Gestaltningar,
yttranden, och meningsskapande sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till
varandra.34
Lindén är övertygad om att de olika språken berikar varandra. Hon berättar om
ett exempel om en flicka som målade hur hon flöt som en stock i havet och plötsligt
började skriva fantastiska dikter på slutet.35 Det tog lång tid men plötsligt hade hon ett
ovanligt måleriskt och poetiskt språk. Det hade mognat utan att flickan eller läraren
riktigt märkte det. Det finns gånger då inte det verbala och skriftliga språket påverkats
av den konstnärliga processen, men då det ändå har gett eleven ett självförtroende och
att de får se att de har fler sidor än de själva hade trott. Det är mycket det
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undervisningen handlar om, understryker Lindén. Att få eleverna att lita på att de är
mycket mer mångsidiga, fantasifulla och har mycket mer inom sig än de ofta tror.

3.2 Intervju med Sofie Sandholm
Sofie Sandholm arbetar på Skarpnäcks folkhögskola och håller bl.a. i en Ord- &
Bildkurs vilken är en inriktning som deltagarna väljer att gå. Deltagarna i kursen är
vuxna mellan ca 20 och 45 år. De har alla gått SFI, Svenska för invandrare, men känt
att det inte räckt till. De är ofta duktiga på svensk grammatik i teorin men behöver
praktisera det för att utveckla den organisatoriska och pragmatiska kompetensen.

3.2.1 Undervisningen
Det sätt som Sandholm ofta bygger upp undervisningen på är att de tillsammans
börjar med att titta på vad de ska använda för material och verktyg. Om det är
någonting som är nytt för deltagarna så samlar de orden, som beskriver det nya, och
skriver upp på tavlan.36 Hon jobbar oftast så att hon frågar dem vad saker heter eller
ger dem ledtrådar som t.ex. första bokstaven i ordet. I sista hand är det hon som talar
om vad något heter. Sedan sätter klassen igång och jobbar praktiskt med bild och
form. Ibland jobbar de igenom allt de ska göra samma dag, men ganska ofta har de
någon slags experimentdel där de får testa materialet för att se hur det fungerar. När
det är klart pratar de om vad de har gjort och samlar igen ord som kommer fram när
de muntligt berättar. Exempel på verb som blev aktuella under ett arbete med
gipshanddockor var: klippa, täcka, doppa, lägga, snurra, linda, släta till, forma och ta
av.
Genomgående på folkhögskolan är att de jobbar med teman några veckor i
sträck. Någonstans på slutet blir det en slags uppsamling av vad de gjort och en
repetition utav ord som tagits upp. Ett återkommande tema är att få berätta om sig
själv, vilket kan vara att berätta om en viktig plats eller ett fritidsintresse. Det blir
berättande bilder eller tredimensionella miljöer som återskapar en känsla. I ord- och
bildklassen brukar de jobba med porträtt någon gång under året på många olika sätt,
både två- och tredimensionellt. Det är allt från handdockor, masker och skulpturer till
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fotografier och målningar.37 Material som används är en mängd olika såsom papper,
penna, akrylfärg, gips, kartong och tyg.
Det finns flera anledningar till materialvalet. Dels påverkar Sandholms egna
kunskaper och erfarenheter valet. Dels vill hon använda sig av en
kunskapsprogression som innebär att hon börjar med s.k. basmaterial och bygger
sedan på med mer exklusiva material. Av miljöskäl används återvinningsmaterial men
också för att ge exempel på billiga och lättillgängliga material. Hon vill ge deltagarna
en bred materialkunskap.

3.2.2 Samtalet
Det ingår alltid att de berättar i klassen eller i mindre grupp om det som de har skapat,
så att de får sätta ord på det. Klasskompisarna frågar och kommenterar och de får
jobba med språket på många olika sätt. Här är ett tydligt exempel på interaktion i
undervisningen. Samtalet fungerar som en ram för språkutveckling och andraspråkets
grammatiska strukturer utvecklas i samtal med icke-infödda och infödda talare.
Genom dialogisk interaktion och genom att delta i olika typer av samarbetsövningar
kan andraspråksinlärare sinsemellan stötta varandra och bidra till varandras
språkutveckling genom en slags kollektiv stöttning.38
Skolan har s.k. skrivgrupper och ibland kan de ha en skrivuppgift som innebär
att berätta hur de arbetade i bild och form, om det de skapade eller hur samarbetet i en
grupp fungerade. De får skriva på flera olika sätt och då använder de orden de
antecknade under bilden. Detta är ett tämligen typiskt sätt de jobbar på.
Mycket i Sandholms undervisning baseras på att deltagarna ska känna att de
får ett flyt när de pratar och skriver, att komma förbi hinder och våga använda språket
på sitt eget sätt. Ett mål är att deltagarna ska känna att de kan uttrycka sig, med
organisatorisk och pragmatisk kompetens, men att det inte måste vara perfekt.

3.2.3 Konkret handling
Sandholm menar att det väsentliga egentligen inte är att man jobbar med ett
konstnärligt uttryck utan att det kan vara matlagning eller något annat. Det viktiga är
att det är en konkret gemensam upplevelse som man kan prata om och bygga språket
37
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utifrån. Att utgå ifrån en konkret situation är enligt Cummins modell framför allt
viktigt i tidiga stadier av andraspråksutvecklingen.
I ett projekt med skulptur uttryckte deltagarna själva att de utvecklades
konstnärligt. Annars är det inte det viktigaste, berättar Sandholm. För de flesta av
deltagarna är det sekundärt. Det är några få deltagare i varje årskurs som är drivna
utav det. För de flesta handlar det om att fylla språkprocessen med något konkret som
underlättar för inlärningen. Att Ord- & Bildkursen är valbar innebär att de som väljer
att gå den verkligen vill gå den. Om man sysslar med något man tycker är roligt och
är intresserad av går det fort framåt med språkutvecklingen, tror Sandholm.

3.2.4 Multimodalitet
Sandholm är övertygad om att man ska integrera ämnen med varandra, men att man
ibland kan behöva få fläckar av mer separata ämnesstunder. Hon menar att vi
människor inte är uppdelade i olika fack. ”Det handlar om en helhet så det finns ingen
anledning till att man inte ska integrera. Det som dessutom händer är ju att man ger
människor möjligheter att kanske lyckas på ett annat sätt”.
Sandholms uttalande om att vi inte är uppdelade i olika fack kan liknas vid
skolans läroplans centrala utgångspunkt om att vi lär oss med alla sinnen och att
meningsskapandet i olika medier sker genom användandet av olika språk. Vi är
multimodala i lärandet. Därför är det viktigt att i undervisningen skapa en rik och
varierad lärmiljö som ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt.39
Myndigheten för skolutveckling menar att meningsskapandet eller
kunskapandet sker i ett aktivt möte och förstärks och fördjupas om budskapet
medieras på olika sätt, genom olika gestaltningar och uttrycksformer. Kunskaperna blir
djupare och mer befästa om de kopplas till upplevelser av olika slag.40
Ett exempel som visar på hur skapande och verbal och skriftlig
språkutveckling kan höra samman är en kvinna från Eritrea. Hon jobbade med ett eget
projekt som innebar att måla sitt liv. Hon hade aldrig tidigare målat men tyckte om
det. Hon målade olika bilder från sin barndom, uppväxt, flykten till Sverige och tiden
i Sverige. Utifrån bilderna berättade hon muntligt och skrev tillslut en bok. Sandholm
uttrycker att hon blev helt tagen av boken och bilduttrycket gjorde att hon blev helt
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knockad. Hon menar att det aldrig hade blivit ett sådant resultat om eleven inte hade
målat. Hon hade aldrig kunnat berätta det hon berättade om hon inte själv först hade
målat sitt liv. När hon målade blev minnena tydliga för henne. De blev så viktiga och
starka att hon var tvungen att hitta de ord hon behövde för att förklara vad det var hon
mindes. Hon behövde då en större variation i språket än vad hon behövde till vardags.
I den konstnärliga processen fick hon en enorm drivkraft att utveckla sitt språk.
Projektet ledde till att hon fick en känsla av att folk kunde förstå henne, från att ha
varit mycket svag i språket och känt sig innesluten och begränsad.
Sofie Sandholm har en pedagogisk bakgrund inom ”Levande Verkstad” vilket
är en 2-årig metodkurs och har funnits i Stockholm sedan år 1968. Det som är typiskt
för deras pedagogik är dels tron på att alla människor kan och har ett behov av att
uttrycka sig på många olika sätt. Dels är det att pedagogen försöker börja i deltagarnas
egna erfarenheter och de kunskaper som redan finns. Om inte erfarenhet av något
specifikt finns så måste de börja med att experimentera så att de skaffar sig erfarenhet.
Sen utgår undervisningen ifrån det och deltagarna pratar och bygger vidare. En annan
viktig sak är att deltagarna hittar sitt eget sätt att uttrycka sig. Inget är fel.

4. Resultat och tolkning
4.1 Intervjuerna
På frågan hur en integration fungerar mellan bild och svenska som andraspråk finns
flera svar. Dels handlar det om hur det fungerar rent praktiskt, hur själva
undervisningen går till. Dels handlar det om vad som händer, vad integrationen leder
till och hur eleverna reagerar på det.
Undervisningsgrupperna är olika i ålder men jag har inte kunnat se någon
skillnad i resultatet av integrationen beroende på detta.

4.1.1 Undervisningen
Rent praktiskt handlar integrationen i Lindéns undervisning om att bildspråket föregår
det verbala och skriftliga språket. Eleverna får måla tvådimensionella bilder för att
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genom dem börja prata och berätta om t.ex. sin uppväxt, familj eller flykten till
Sverige. Bilden är den självklara utgångspunkten för att eleverna ska komma igång
med att prata eller skriva. Undervisningen sker inom ramen för det utvidgade
språkbegreppet då fokus ligger på flera uttryckssätt.
I Sandholms fall ser det lite annorlunda ut. Hon använder det verbala och
skriftliga språket mer integrerat under hela arbetet med bild. Orden de skriver upp på
tavlan och i sina anteckningsböcker under arbetets gång använder de också verbalt när
de pratar om vad de skapar. Sandholm arbetar i fler material, både två- och
tredimensionellt, vilket bl.a. ger fler verb att hantera i det verbala och skriftliga
språket. Bildspråket är mest ett stöd för den verbala och skriftliga språkutvecklingen.
Man kan diskutera om det förekommer en integration där språken verkligen
samspelar eller om bilden mer är ett stöd för den verbala och skriftliga
språkutvecklingen. Trots det är det svårt att säga att det handlar om en språklig
hierarki då bildspråket ges stort utrymme och är själva stommen i undervisningen. Det
är heller ingen hierarki som bidrar till separation mellan ämnena utan de båda
uttryckssätten/språken får så att säga plats under samma paraply. Olika ´språk´ och
uttrycksformer måste ges utrymme och likvärdig status i skolan.

4.1.2 Utveckling i ett bildspråksperspektiv
Integration fungerar i den bildspråkliga utvecklingen men det kunde jag inte urskilja i
intervjuerna. Teorin om att vi är multimodala säger att varje gestaltning och yttrande
bygger på och stödjer en annan gestaltning eller yttrande. Jag tror att det visuella
språket och det verbala och skriftliga språket stödjer varandra och att samspelet bidrar
till en positiv utveckling inom ramen för det utvidgade språkbegreppet.
Jag är kritisk till kunskapskvaliteten på undervisningen ur ett bildspråkligt
utvecklingsperspektiv om man ser till att ett icke-hierarkiskt samspel ska äga rum. Jag
uppfattar det som att det inte är så mycket fokus på vad eleverna skapar eller hur utan
mer på syftet att det ska leda till en verbal och skriftlig språkutveckling. Sandholm
säger att det inte är det konstnärliga uttrycket som är det viktiga utan att det är att
jobba praktiskt och ha något konkret att utgå ifrån som är väsentligt. I Sandholms fall
är det konstnärliga skapandet i fråga om själva görandet viktigt. Kunskapskvalitén
fokuseras mer i det verbala och skriftliga än i det visuella.
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Idén om att det inte är bildspråket eller den bildmässiga kunskapskvalitén som
har fokus är även tydligt med hänvisning till respektive informants materialval i
undervisningen. Lindén menar att det viktiga inte är att experimentera med olika
material utan att eleverna går in i sin egen process. Penna och radergummi, menar
hon, hämmar eleverna. Jag menar att man utesluter konstnärliga uttryckssätt och
konstnärlig kunskapskvalité genom att utesluta vissa material.
Sandholm använder sig av mer material och vill ge deltagarna en bred
materialkunskap. Detta bidrar säkerligen också till att fler kan hitta sitt uttrycksätt.
Olika personer föredrar olika sätt att uttrycka sig på, även inom respektive språk. Jag
tror att det finns en underliggande anledning till valet av många olika material hos
Sandholm, nämligen att få fler ord och verb att hantera verbalt och skriftligt.
Som blivande lärare i bild menar jag att det finns mycket att lära inom
bildspråket. Som till exempel hur man skapar och hanterar bilden för att kommunicera
på bästa sätt. Hur man skapar rum och djup för att avbilda och hur man använder sin
idé för att hålla sig till bildens intention. Jag tror att en integration av bild och svenska
som andraspråk med fokus på kunskapskvalité i båda ämnena är möjlig.

4.1.3 Utveckling i ett verbalt och skriftligt språkperspektiv
En integration mellan bild och svenska som andraspråk fungerar i ett
språkutvecklande syfte. Främst med fokus på den verbala och skriftliga
kommunikationen, den organisatoriska och pragmatiska kompetensen. Dels kan bilder
vara förlösande och en drivkraft till att verkligen vilja berätta verbalt om minnen som
i exemplet med eleven från Eritrea. Dels är det viktigt, i ett andraspråks
utvecklingsperspektiv, att ha något konkret att utgå ifrån, att ha en gemensam
upplevelse att bygga utifrån.
En konstnärlig process, där man får jobba praktiskt med olika material och
konkret med olika kreativa problemlösningar, är en av vägarna att gå för att utveckla
ett rikt språk. Cummins modell styrker påståendet i att språkutvecklingen underlättas
av stöd i en kontext bland annat genom förankring i konkreta situationer och
illustrationer.
En implicit teori som Lindén tycks ha är att språket är något subjektivt, att vi
har något inom oss som vi måste få ut. Bilden ligger nära subjektet, själen, och själva
skapandet blir en symbolisk handling. Hon menar att eleverna måste gå in i en process

25

så att de kan uttrycka sig i tankar och känslor. Lindéns undervisningsidé fokuserar på
varje individs rätt att uttrycka sig och med hjälp av en konstnärlig process får varje
elev dra ur sig det verbala och skriftliga språket som finns inuti. Språket ifråga om
kommunikation blir i hennes fall en slags envägskommunikation. Det handlar om att
sändaren får uttrycka sig och har i de flesta fall en mottagare. Som i exemplet med
pojkarna som fick redovisa inför personalen på Röda korset. Dock förekommer ingen
interaktiv kommunikationshandling/dialog.
Sandholm verkar mer ha fokus på kommunicerandet människor emellan, den
interaktiva dialogen. Detta grundar jag på att deltagarna vid varje moment
tillsammans pratar om det de ska göra och har gjort. I andraspråksutvecklingen är
samtalet en oerhört viktig ram för språkutveckling. Den organisatoriska och
pragmatiska kompetensen utvecklas i samtal med andra och tillsammans kan
deltagarna stötta och bidra till varandras språkutveckling.

4.1.4 Självkänsla
Det är tydligt både i Lindéns och Sandholms metoder att integrationen leder till en
starkare självkänsla hos eleverna. Genom att de får uttrycka sig i ett utvidgat
språkbegrepp, genom flera olika språk och medier, kan de ta till sig kunskap och
utveckla olika former av tänkande och kunnande, vilket gör att de kan bygga på sitt
självförtroende.
Exempel från Lindéns undervisning visar på elever som till en början inte
kunde det svenska språket alls men som genom att få uttrycka sig visuellt fick ett
större självförtroende som bidrog till en positiv språkutveckling. Att få känna att man
kan kommunicera på ett eller annat sätt är oerhört viktigt. Att få självförtroende och ta
sig själv på allvar är en förutsättning för att lära sig på djupet.
Språket ifråga om självkänslan berör språket som identitetsinstrument.
Eftersom jag fokuserat på språk ur den kommunikativa aspekten går jag inte in på
detta närmare.

4.1.5 Multimodalitet
Både Lindén och Sandholm hävdar att olika uttryckssätt och språk befruktar och
berikar varandra och menar att en integration är nödvändig. Därmed är en språklig
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hierarki som bidrar till en separation av ämnena/ ämnesuppdelning förkastlig. Vi är
multimodala och lär med alla sinnen och genom användandet av olika språk.

4.2 Pedagogisk metod
Utifrån frågeställningen och resultaten av intervjuerna har jag utarbetat en pedagogisk
metod där bild och svenska som andraspråk integreras. Metoden har också parallellt
växt fram under min konstnärliga undersökning.
Jag har tagit fasta på att det är viktigt att ha en gemensam upplevelse, något
konkret, att utgå ifrån. Där föddes tanken till att eleverna skulle få skapa något
visuellt tillsammans som de sedan kunde samtala om. Genom att få uttrycka sig
visuellt skulle eleverna få möjlighet att känna att de kan uttrycka sig och att de kan
kommunicera även om de inte kan svenska. Därmed bygger de på sin självkänsla.
Jag har utgått ifrån teorin om att vi är multimodala och att olika språk länkar i
varandra och bygger på och stödjer varandra. Att få kommunicera ett budskap på flera
olika sätt bidrar till språkutveckling.
Min idé blev att låta en grupp elever interagera på en s.k. spelplan där de
visuellt får säga något på ett gemensamt tema. De får uttrycka sin åsikt, säga något
inom ramen för temat. Det blir lite som Speakers Corner, i London, där vem som helst
får ställa sig i hörnet av en park och hålla ett tal.
Spelplanen är en stor yta på golvet där alla deltagare har var sin startpunkt i
ytterkanten. Med papper, tyg, färg, ord, bilder, tejp och diverse föremål får de sedan
röra sig fritt på planen och visuellt föra fram sitt budskap. Det innebär att de t.ex. får
korsa varandras banor eller förändra någons budskap. Varje spelare har en färg som
de markerar sitt budskap med så att det blir lätt att urskilja en visuell diskussion. De
får interagera och diskutera visuellt.
När det visuella är klart samtalar gruppen utifrån det som sades och det som
hände på spelplanen. Samtal som inlärningsform är en av grundpelarna i svenska som
andraspråksundervisning.

4.2.1Test på en grupp
När jag testat min utarbetade pedagogiska metod på några grupper har jag sett
intressanta saker. Jag valde att använda temat matvanor som deltagarna fick diskutera
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utifrån. Det blev diskussion om allt från stark och hälsovänlig mat till den
utrotningshotade torsken, alkoholproblem och anorexi.
En del ”speldeltagare” uttryckte att det var lite trögt att komma igång med sitt
visuella budskap. De flesta tyckte att det var roligt att på ett lekfullt sätt få använda
bildspråket till att uttrycka en specifik åsikt. Den visuella diskussionen blev synlig i
möten mellan spelarnas olika färger och symboler.
Den efterföljande muntliga diskussionen blev livlig och intressant. Samtalet
underlättades av att kunna visa och koppla till det konkreta och visuella.

5. Slutdiskussion
Integration mellan bild och svenska som andraspråk har positiva effekter.
Meningsskapande och kunskapande sker då olika yttranden länkar i varandra.
Olika uttryckssätt och språk befruktar och berikar varandra och utveckling kan på så
sätt ske på flera områden.
Att använda sig av ett utvidgat språkbegrepp i skolan ger grund för vad den
multimodala teorin talar om: inlärning genom alla sinnen. I Lindéns och Sandholms
undervisning finns tydliga exempel på att elever ges möjlighet att använda olika
uttryckssätt.
En språklig hierarki som leder till separation är oacceptabel. Om olika
uttryckssätt ges olika status och utrymme kan de inte samspela och den multimodala
inlärningen kan inte äga rum.
Jag frågar mig om inte kunskapskvalitén i bildspråket och den konstnärliga
processen, i informanternas undervisning, glömts bort, undanhållits eller kanske
medvetet inte fokuserats. Vilket det än må vara så tror jag att det finns pedagogiska
möjligheter att fokusera på kunskapskvalité i båda ämnena samtidigt.
Genom att undersöka integrationen mellan ämnena bild och svenska som
andraspråk har jag sett positiva resultat som säkerligen går att få med annan
ämnesintegrering, t.ex. mellan matematik och träslöjd. Jag hoppas på en mer utbredd
tillämpning av det utvidgade språkbegreppet och större satsningar på
ämnesintegration i skolan framöver.
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