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Förord

Avhandlingsarbete kan liknas med att genomföra en svensk klassiker. Det kräver både tid, 

engagemang och fokus, vilket präglat min tillvaro de senaste åren. Då är det desto härligare att 

kunna se tillbaka och konstatera att det mestadels inneburit spännande, glädjefyllda möten, nya 

upptäckter och många erfarenheter som jag inte velat vara utan.

Den här avhandlingen hade svår att färdigställa utan skickliga handledare som målmedvetet och 

med stor tilltro litat på min förmåga att genomföra detta projekt. Ett varmt tack vill jag rikta till 

min huvudhandledare Professor Anders Öhman som bidragit med teoretiska resonemang, kritisk 

granskning av resultaten och positiv feedback. Varmt tack också till mina biträdande handledare 

PhD. Kristina Persson och PhD. Caroline Graeske som med intresse följt arbetet, inspirerat, 

ifrågasatt och utmanat mitt tänkande under processens gång.

Vidare vill jag rikta varmt tack till andra som läst och kommenterat min text. Carin Jonsson som 

var opponent på mitt slutseminarium, gav kloka synpunkter och ställde relevanta frågor som 

bidrog till ett spännande seminarium. Jag vill också tacka alla mina fina kollegor på Institutionen 

för konst, kommunikation och lärande, innerligt tack för ert stöd, uppmuntran, glada tillrop, 

hänsynsfullhet under skrivprocessen och jordnära samtal som fått mig att koppla av.

Mitt varma tack vill jag också rikta till barn, lärare och pedagoger i grundskolan och Kulturskolan 

som generöst låtit mig delta i de olika projekten. Utan er hade det inte funnits något material att 

bygga avhandlingen på och jag hade heller inte fått glädjen att lära mig så mycket om berättande, 

estetiska lärprocesser och vilka resurser och strategier eleverna använder sig av i sitt 

meningsskapande.

Allra sist vill jag tacka min familj och släkt som varit ett ovärderligt stöd under hela 

arbetsprocessen. Annika som med sin envishet, klokhet och värme och med stor omsorg 

uppmuntrat mig att fokusera och som varit med mig hela vägen i såväl mot- som medlut. Anders, 

Erik och Kristoffer, min älskade familj som med värme och omtanke stöttat mig i allt och som 

starkt bidragit till att jag nu gått i mål i samtliga lopp. Hjärtinnerligt tack!

Luleå den 31 oktober 2014

Märtha Andersson 





Abstract

Title: Narrative possibilities – multimodal narratives and aesthetic learning processes

The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal 

narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of 

ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources 

and strategies used by the pupils. The study also examines how teachers and educators 

make use of aesthetic learning processes and multimodal narrative in practice-based 

reality. The empirical material is based on four cultural and narrator projects that have 

been conducted in a collaboration between nine-year compulsory schools and 

Kulturskolan (School of Culture) in a municipality in northern Sweden. The projects 

included pupils from the preschool level up to and including 5th grade in the compulsory 

school level. These projects were monitored for a total of three semesters. The pervading 

goal in all projects was to stimulate language development and language use with the 

help of imagination and creativity, where the pupils' own creation was the key focus. The 

empirical material consists of observations, log book entries and interviews with teachers, 

educators and pupils, as well as the pupils' own pictures and texts. The results show that 

the pupils exemplify from the fictional world. Although they do not directly say that they 

draw inspiration from computer, television and film media, this is made visible in and 

embodies their narratives. The pupils' multimodal narratives show that they create 

meaning by mixing fiction with a world recognisable to them, where fictional characters 

live a life that they can identify with. The meaning-making strategies that emerge in the 

pupils' narratives are: identification, gender stereotypes, humour, structures from the 

horror and fairy-tale genres and remediation. In the interviews with the teachers it is

noted that the use of narrative has declined in teaching. Reasons cited include a lack of 

time and the stress of everyday life, as well as the individualisation which has led to a 

reduction in the collaboration between pupils and thus the use of narrative. The teachers, 

however, expressed great enthusiasm for providing pupils with the tools to develop 

different narrative forms, a way to create meaningful contexts for the pupils.

Keywords: aesthetic learning processes, children, ethnography, interaction, meaning-

making, multimodal learning, narrative, school, socio-cultural perspective
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DEL: I

Inledning

Sagor är det värsta jag vet, därefter kommer kärleken (pojke, 8 år).

Dessa ord yttrades av en åttaårig pojke som satt vid min sida tillsammans med sina 

klasskamrater en vacker höstdag. Eleverna hade blivit tillsagda att sätta sig ner på en stor 

trappa som ledde ner till en liten skogsdunge i anslutning till skolan. De skulle få se en 

sagoföreställning arrangerad av den egna skolan i samarbete med Kulturskolan i 

kommunen. Pojken hade motvilligt lämnat sitt fotbollsspelande och visade tydligt med 

sitt kroppsspråk att han föredragit att fortsätta det han höll på med före samlingen. Fyra 

månader senare gjorde samma pojke följande yttrande:

Nu skulle jag kunna skriva en hel roman, den femte evolutionsfilmen som skulle handla om

forskare som är ute i djungeln och letar efter en diamant, alltså upptäcktsresande som är 

tvungna att ta tillbaka den magiska stenen från några ufon för att rädda världen från att 

förintas… (pojke 8 år).

Det fick mig att fundera kring berättande och berättandets plats bland unga i dagens 

skola. Hur kommer berättandet till uttryck och vilka berättelser bar den här pojken inom 

sig? Vilken tilltro hade han till sitt eget berättande och skrivande? Vad var det som nu 

tände gnistan hos honom att vilja berätta? Peter Gärdenfors (2010:203) citerar den danska 

författaren Karen Blixen som sagt ”att historier har berättats så länge språket har 

existerat, och utan språket skulle människosläktet ha gått under, liksom det skulle gått 

under utan vatten”. Det är en spännande jämförelse. Själv blir jag varm inombords när jag 

tänker tillbaka på min egen barndom. Vem eller vilka var det som delade med sig av sina 

berättelser till mig? Vilka var det som gav mig mina mest inspirerande lyssnarupplevelser 

och en förståelse för berättandets hemligheter?

Jag minns att jag i lika hög grad som idag alltid fascinerades av berättelser, och ett minne 

som lever kvar är en sommar när jag just fyllt sex år. Jag satt på lastbryggan vid 
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järnvägsstationen och lyssnade på några äldre järnvägsarbetare som berättade historier 

om svunna tider. Bilderna från deras berättelser snurrade länge i mitt huvud. Jag minns 

också spännande berättarstunder tillsammans med min mormor, hennes syster och min 

farmor. De var alla goda berättare och delade gärna med sig av sina minnen och 

erfarenheter från 1800-talets slut och början på 1900-talet, en tid när de själva var barn

och fyllda av drömmar om såväl nuet som framtiden. Den kultur de växte upp i blev även 

min för en stund i mötet med berättelserna, som en del av mitt eget berättande.

Som lärarutbildare i svenska och tidigare lärare inom för- och grundskola har jag alltid 

varit intresserad av elevers lärande där berättandet självklart ingår. Intresset består dels i

hur deras berättelser tar sig uttryck, dels hur elever lär och vilka mekanismer som styr 

meningsskapande och förståelse. Under årens lopp har jag haft förmånen att möta och 

följa många elever och varit delaktig i deras lärande. Det har gett mig insikt i hur 

betydelsefullt användandet av olika språk är för att det ska vara meningsskapande för 

eleven. 

Under min lärarutbildning användes inte det vidgade språk- och textbegreppet som ett 

aktivt begrepp. Undervisningen präglades ändå av det tankesättet och de estetiska ämnena 

ansågs lika viktiga som övriga ämnen i skolan. I min yrkesroll har jag pratat om vikten av 

att utgå från en vidgad syn på språk och text. Under de senaste tio åren har jag dock sett

en nedgång när det gäller de estetiska ämnenas plats inom lärarutbildningen. Andra 

färdigheter har ansetts viktigare att ha med sig ut i yrkeslivet. Det påverkar hur och i 

vilken grad blivande lärare i grundskolan använder sig av en vidgad syn på språk och text 

i undervisningen.

Läs- och skrivförståelse är centralt för att förstå andra ämnen än svenska och enligt PISA 

2013 (Programme for International Student Assessment) (Skolverket, 2013) har 

kunskaperna vad gäller läs- och skrivförståelse försämrats bland svenska elever. Enligt 

internationella studier visar resultaten att undervisning med stöd av konstformer som 

musik, dans och drama har stor inverkan på barns lärande och att det finns en tydlig 

koppling mellan konst och läs- och skrivutveckling (Bamford, 2006). Hur ser det då ut i 
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den svenska skolan? Går det att se om undervisningen utgår ifrån en vidgad syn på språk 

och text och i så fall hur visar det sig i ifråga om elevers berättande?

Många elever stöter på problem i sin skriftspråkliga utveckling. Deras svårigheter kan, 

om de finns kvar under lång tid, leda till sänkt tilltro till den egna förmågan och därmed 

till sänkt motivation för ett fortsatt skolarbete. Men det handlar inte bara om att knäcka 

skriftkoden eller kunna tillgodogöra sig information från en muntlig källa, en skriven 

text, bild eller film, utan också om att skapa mening. Det innebär till exempel att kunna 

associera till vad man hört eller läst tidigare, att dra slutsatser och kunna läsa både det 

som förmedlas i texten och att uppfatta undertexten, det vill säga att göra inferenser

(Franzén, 2007). Monica Westerlund skriver i sin bok Barn i början: ”Det viktigaste vi 

kan ge våra barn är en tro på sig själva och sin egen förmåga. Receptet heter ”kärlek och 

erfarenheter av att lyckas" (Westerlund, 2009:176).

Det finns en genomgående tanke att barn är multimodala i sitt lärande. Enligt Wiklund 

(2009) är estetiska uttrycksformer viktiga för barns språkutveckling eftersom barnen 

genom dessa får knyta samman känslor, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. 

Helheten bidrar till den reflektion som krävs för att barnen ska få en djupare förståelse av 

det de lär sig. De estetiska uttrycksformerna stimulerar barnens språkutveckling.

Undersökningar visar också att positiva erfarenheter av att klara av olika saker ger 

självkänsla och lust att pröva nya utmaningar (Westerlund, 2009).

Att använda berättelser kan vara en väg in i det mer faktabaserade språket. Intresset för 

det narrativa har ökat och berättelsen tar stor plats i våra liv (Brok, 2007). Idag utgör 

berättelser och historier en betydande del av många människors fritid genom litteratur, 

filmer och under senare tid även datorspel. Illustrationer och bilder har en mer 

framskjuten plats än tidigare när det gäller kommunikationskanaler som tv och Internet,

vilket i sin tur medför att bilderna i sig är så informativa att medföljande texter inte 

kräver lika stort utrymme som tidigare (Skolverket, 2007c). Läsandet i vardagen kräver 

därmed inte en utvecklad förmåga att bygga upp en förståelse av en skriven text, vilket 

har lett till att nya läsarter har utvecklats. Det innebär inte automatiskt att dessa är 
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enklare, däremot är de annorlunda (Gustafsson och Rosén, 2005). Under de senaste 40

åren har studier visat att den faktiska tid barn tillbringar med sina föräldrar har minskat. 

Den har istället ersatts av vistelse i förskola och fritidshem för de yngre barnen och att 

vara aktiv inom olika sociala medier för de äldre. Det finns dock inget belägg för att de 

försämrade skolresultaten härrör från att den reella tiden med familjen minskat.

Internationella studier visar att barnomsorg som håller en hög kvalitet också resulterar i 

positiva resultat (Sammons, Elliot, Sylvia, Melhuish, Siraj-Blatchford & Taggart, 2004).

Ny teknik har även den lett till förändrade fritidsvanor för dagens barn och ungdomar och 

det är tänkbart att den ökande datoranvändningen styr en stor del av barnens tillvaro.

I studier som PISA och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) pekar 

man på att mindre tid för traditionell läsning tycks ha negativa effekter för digital och 

traditionell läsning (Fredriksson & Taube, 2012). Det går också att påvisa att tiden som 

tidigare använts till läsning minskat i omfattning jämfört med tidigare undersökningar 

(Gustafsson, 2008). Att undersöka hur barn använder sig av olika typer av resurser i sitt 

berättande är angeläget i en tid då det skrivna ordet i allt högre grad får konkurrens med 

andra medier (Kress, 2010). Lärarna har en betydande roll i att skapa förutsättningar för 

eleverna att använda sig av olika typer av resurser och utveckla förmågan att berätta. 

Därför blir det också angeläget att studera hur lärare organiserar arbetet i klassrummet 

och hur de förhåller sig till estetiska lärprocesser utifrån en vidgad syn på språk och text.

Syfte, frågeställningar och avgränsning

Syftet med den här studien är att undersöka meningsskapande i elevers multimodala 

berättelser som skapats i estetiska lärprocesser. Syftet är tudelat. Dels vill jag undersöka 

elevernas meningsskapande och dels vill jag undersöka lärarnas uppfattningar om 

estetiska lärprocesser och multimodalt berättande.

Hur skapar eleverna mening i sina multimodala berättelser och vilka resurser och 

strategier använder de i sitt meningsskapande? Hur förhåller sig lärarna till estetiska 

lärprocesser och multimodalt berättande och hur använder de estetiska lärprocesser och 
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multimodalt berättande i sin verksamhet? Det är dessa forskningsfrågor som jag försöker 

besvara i min avhandling. 

Forskningen bygger på fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan 

olika grundskolor och Kulturskolan i en kommun i norra Sverige. De olika projekten 

vände sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2--3 och 4-5. Jag har följt de 

olika projekten under sammanlagt tre terminer. Det empiriska materialet har begränsats 

till elevers bilder, texter och muntliga berättelser. Målet med de olika delprojekten har 

varit att eleverna ska få möta och själva använda sig av olika språkliga uttrycksformer i 

sitt berättande och att utveckla sitt språk genom estetiska lärprocesser. Alla projekten 

utgår från en vidgad syn på språk och text.

Centrala begrepp 

Som framgår av syftet är begrepp som berättande, estetiska lärprocesser, 

meningsskapande, multimodalt berättande, resurser, strategier och representation 

centrala i denna avhandling. Jag kommer längre fram att redogöra mer utförligt för dem,

men jag vill redan här kort beskriva vad jag avser med begreppen i den här studien.

Berättande utgår från ett sociokulturellt perspektiv där berättande betraktas som skapad i 

interaktion mellan människor och som verktyg för interaktion. En betydelsefull genre av 

berättelser är sagan. Eleverna som jag studerat kallar ofta sina berättelser för sagor,

särskilt om berättelsernas karaktärer består av prinsar och prinssessor eller övernaturliga 

väsen, men också de berättelser som beskriver deras vardagliga upplevelser omnämns 

som sagor. Även pedagogerna i de olika projekten kallar elevernas berättelser för sagor.

Berättelserna har skapats i estetiska lärprocesser (Wiklund, 2009). Dessa lärprocesser 

avser de processer som sker i en speciell form av lärande där eleverna med stöd av 

konstnärlig och estetisk gestaltning skapar representationer i form av multimodala 

berättelser, bilder, ord och texter (Selander & Kress, 2010). I projekten iscensätts 

uppgifter och eleverna får olika resurser till sitt förfogande där praktisk och teoretisk 

kunskap integreras i en estetisk verksamhet. Samtidigt som eleverna är engagerade i 



6

analytisk och estetisk verksamhet lär de också in en mängd kunskap och tränar olika 

färdigheter. Processen är således både ett mål i sig och ett medel för andra ändamål. 

Meningsskapande, det vill säga hur elever skapar mening, är också ett centralt begrepp i 

avhandlingen. Weick (1995) diskuterar meningsskapande och tolkning som två begrepp 

vilka är nära förknippade med varandra. Mening ses som en aktiv process medan tolkning 

handlar om att förstå den mening som blir skapad. Meningsskapande i min studie är att 

betrakta som en aktiv process. Jag utgår även från Kress (2003) och Wertschs (1998) 

begreppsförklaring i fråga om att meningsskapande sker i olika medier där det är ett sätt 

att upptäcka mönster eller strukturer som gör omvärlden begriplig. Enligt Kress och van 

Leeuven (2001) är barn multimodala i sitt berättande. Multimodalt berättande avser i min 

studie samverkan mellan berättande i form av bild, ljud, rörlig film och andra medier för 

att förstärka den berättelse eller det skeende som illustreras. Med resurser avses 

meningsskapande resurser i form av exempelvis ljud, känslor, färg och struktur medan 

strategier åsyftar hur eleverna använder sig av resurserna från de olika teckenvärldarna. 

Representation handlar om hur en person eller ett kollektiv förstår omvärlden, 

exempelvis i form av modeller och verbala beskrivningar (Selander & Kress, 2010). I 

studien handlar det således om hur eleverna använder berättande för att skapa mening och 

som ett verktyg att beskriva och förstå sin omvärld.

Avhandlingens disposition

Avhandlingen är indelad i fyra delar. I inledningskapitlet har jag redogjort för min ingång 

till ämnet och syftet med avhandlingen. Sedan ges en bild av hur svenska elevers

kunskaper ligger till i jämförelse med övriga OECD-länders elever, i internationella och 

nationella mätningar. Därefter följer ett avsnitt om olika faktorers betydelse för elevernas 

resultat i den svenska grundskolan. Individualisering är en faktor som har pekats ut i ett 

flertal rapporter och jag har valt att granska den närmare eftersom den kan ha påverkat i 

vilken grad och på vilket sätt berättande används som pedagogisk metod.

Vidare redogör jag för tidigare forskning som har relevans för studien. Den teoretiska 

ramen inleds med ett avsnitt om forskning kring estetiska lärprocesser eftersom dessa är 
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en viktig del i de berättarprojekt som senare presenteras i resultatdelen. Vidare redogör 

jag för berättandet utifrån olika teman som: struktur, meningsskapande funktion, 

betydelse för individens identitetsskapande och berättelsen som didaktiskt verktyg i 

undervisningen. Berättandets meningsskapande funktion kopplas också till de estetiska 

språken. Avslutningsvis redogör jag för hur olika forskare ser på multimodalitet och 

multimodalt lärande och begreppen mediering och remediering, begrepp som visade sig 

användbara i analysen av elevernas representationer. 

Del II innehåller en presentation av den etnografiska metod som jag använder. Därefter 

följer metodiken kring studiens genomförande och empiriska material, val av projekt, 

skolor och elever, och etiska överväganden. Jag redogör även för hur jag ser på 

forskarrollen och vilka erfarenheter jag har gjort som medföljande observatör. I 

metoddelen beskriver jag på vilket sätt jag har använt loggboken och hur intervjuerna 

genomförts. Vidare redogör jag för hur jag går tillväga för att analysera materialet samt 

ger en redogörelse för den tillförlitlighet som studien har. Där ges också en kort 

presentation av de olika lärarna som medverkat i studien och de elevröster som kommit 

till tals.

I Del III presenteras och analyseras de fyra berättarprojekten, samt de olika 

lärarintervjuerna. Först ges en inledning till det enskilda projektet följt av projektets syfte 

och dess genomförande. Därefter presenteras det material (elevernas berättelser) som 

studien bygger på. De olika avsnitten avslutas med en kort sammanfattande analys av 

resultaten. I det avslutande kapitlet presenteras och analyseras de olika lärarintervjuerna 

följt av en kort sammanfattande analys av resultaten.

Slutligen i Del IV ges en sammanfattande diskussion och de slutsatser som jag har 

kommit fram till.
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Bakgrund

I följande kapitel ges en tillbakablick över hur begreppet språk definierats i 

styrdokumenten från Lgr80 till och med Lgr11 samt svenska elevers resultat från olika 

internationella kunskapsmätningar i jämförelse med andra OECD-länder. Kapitlet 

redogör även för olika kunskapstrenders orsak och verkan samt några av de 

forskningsresultat som framkommit gällande individualisering och individanpassad 

undervisning.

Begreppet språk i styrdokumenten 

När studien påbörjades arbetade skolorna fortfarande utifrån Lpo94 men under tiden som 

undersökningen pågått har en ny läroplan trätt i kraft, Lgr11 (Skolverket, 2011). Avsnittet 

avser att ge en kort historik över hur Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980-1986), Lpo94

(Skolverket, 2006a), Lpfö98 (Skolverket, 2010) och Lgr11 förhåller sig till en vidgad syn 

på text och språk och hur detta har formulerats. Historiken ges för att ge en förståelse för 

hur de olika lärarna reflekterar kring en vidgad syn på språk och text och hur denna syn 

sedan kommer till uttryck i undervisningen.

Historiskt sett har begreppet språk i styrdokumenten förändrats från att främst betona tal 

och skrift i Lgr80 till att även omfatta andra former av uttryck som drama, musik, rörelse 

och bild i Lpfö98 och Lpo94. Det kan ses som en naturlig utveckling genom den snabba 

samhällsutveckling som skett under 1990-talet och framåt och de förändringar som den 

har medfört. Främst är det den informationsteknologiska utvecklingen och den 

information som den för med sig som medieras på olika sätt genom tv, film, musik och

Internet (Statens medieråd, 2013; Säljö, 2005; Egidius, 2001). En förutsättning för att 

fungera i ett demokratiskt samhälle påverkas av förmågan att kunna kommunicera med 

hjälp av olika språkliga färdigheter, därför är det också relevant att inom utbildning och 

skola resonera kring en vidgad syn på språk och text.
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Redan i Lgr80 kan man skönja tankarna kring ett vidgat textbegrepp, däremot nämns inte

ett vidgat språkbegrepp. Under rubriken Hur man kan studera litteratur står det: 

Litteratur behöver inte alltid läsas tyst. Mycket litteratur är skapad för att berättas, högläsas, 

sjungas eller ageras, och eleverna möter ofta litteraturen via andra medier än den tryckta 

texten; på teatern, som film, via tv eller radio. Det kan vara tacksamt att jämföra och 

diskutera olika mediers berättarteknik och verkan. (Skolöverstyrelsen, Supplement 80:25)

Även i Lpo94 poängteras vikten av att eleverna ska möta olika språkliga uttrycksformer 

såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse och som tal- och skriftspråk. I 

skriften, Bildning och kunskap – särtryck ur skola för bildning (Skolverket, 1997) som 

också återfinns i Lpo94 ges en mer omfattande beskrivning än den som gavs i Lgr80: 

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

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

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

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna skall tillägna sig. (Skolverket 2006a:7)

Liberg (2007) talar om såväl det vidgade språkbegreppet som det vidgade textbegreppet 

och menar att dessa inte ska ses som synonyma med varandra. Hon skriver: 

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 som 

ickeverbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens och 

rörelsens 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. (Liberg, 2007:8)

Liberg var en av deltagarna i en expertgrupp kring läs- och skrivfrågor utsedd av 

Skolverket. De fick till uppgift att sammanställa aktuell forskning och dokumenterad 
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erfarenhet kring läsande och skrivande. Expertgruppen påbörjade sitt arbete redan 2001 

och rapporten publicerades på nätet innan den kom ut i bokform under titeln Att läsa och 

skriva (Skolverket, 2007d).

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framhålls språk som människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker 

sina känslor och tankar och kan därmed även identifiera sig med hur andra människor 

tänker och känner. I läroplanen betonas vikten av att ha ett varierat och rikt språk för att 

människan ska kunna förstå och verka i ett samhälle där hon hela tiden möter olika 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk. Vad gäller Lgr 11 finns inte det 

vidgade språk- och textbegreppet kvar som begrepp och en orsak som lyfts fram i 

kommentarsmaterialet för svenska är att det ansetts för ”otydligt och öppet för 

tolkningar” (Skolverket, 2011:6). I läroplanen för svenska betonas ändå vikten av att 

eleverna ska möta många olika språkliga uttrycksformer: 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden […]. Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda 

delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och 

livsfrågor […]. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, 

interaktiva spel och tv-program. (Skolverket, 2011:222–225)

Texten grundar sig på teorier som syftar till att människan genom språket ges möjligheter 

att synliggöra och utveckla sina tankar i förståelsen att språket är en väsentlig del i 

tankeutveckling och det livslånga lärandet. En skillnad mellan Lpo94 och Lgr11 är att 

kulturbegreppet har tonats ner. Man har sett en risk med att det har uppfattats som luddigt 

eftersom det är komplext i fråga om hur det ska tolkas (Skolverket 2012). I Lpo94 skulle 

svenskämnet syfta till att ”stärka elevernas identitet och förståelse för människor med 

olika kulturell bakgrund” (2006a:97). I Lgr11 skriver man istället att eleverna ”ska ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
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omvärlden” (Skolverket, 2011:222). Trots att vissa delar tonats ned är ändå Lgr11 den 

läroplan som tydligast lyfter fram och betonar de estetiska perspektiven och lyfter fram 

de estetiska ämnena och de estetiska kunskapsområdena som nödvändiga för människan i 

ett modernt samhälle. De svagare orden i tidigare läroplanstexter som bör eller kan har 

ersatts med ordet ska. Skolan måste följaktligen uppmärksamma såväl de praktiska och 

sinnliga aspekterna som de estetiska i skolarbetet:

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

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 

pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Skolverket, 2011:10)

Det estetiska perspektivet löper således som en röd tråd genom Lgr11 i alla ämnen. Det 

innebär att i skolarbetet ge plats för estetiska lärprocesser och att utveckla arbetssätt som 

gynnar en kunskapsutveckling där eleven ges möjlighet att knyta samman känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Samtliga språk, alla delar 

av språkutvecklingen, kan i det här arbetet användas för eleven att gestalta sitt lärande.

Sammanfattningsvis går det att i samtliga läroplaner utläsa vikten av att elever får möta 

och använda sig av olika språkliga uttrycksformer i sitt lärande. Tydligast framskrivet är 

det i Lgr11. Ändå visar ett flertal rapporter (Bamford, 2006; Aulin-Gråhamn, Persson &

Thavenius, 2004) att de estetiska uttrycksformerna lätt hamnar i skymundan till förmån 

för de mer verbala uttrycksformerna.

Internationella kunskapsmätningar

Internationella och nationella kunskapsmätningar som PIRLS och PISA visar hur svenska 

elevers resultat står sig i jämförelse med andra OECD-länder. Det är viktigt att komma 

ihåg att mätningarna mäter färdigheter och förmågor främst vad gäller kunskaper inom 

matematik, läsning och naturvetenskap. Mätningarna säger ingenting om andra kunskaper 
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som eleverna har som utgör centrala delar i elevernas lärande. Oaktat detta visar ändå 

dessa undersökningar att svenska elevers resultat kontinuerligt försämrats vid de tre 

senaste mättillfällena.

Mot bakgrund av ovanstående väljer jag att redogöra för några av de faktorer som kan 

vara orsaken till de försämrade resultaten. Sett ur svensk synvinkel har de reformer som 

genomfördes 2011 i många stycken medfört stora och omvälvande förändringar av den 

svenska skolan (Skolverket, 2009a), till exempel tillkomsten av nya läroplaner för alla 

skolformer. En annan reform var genomförandet av en ny lärarutbildning som är

resultatet av ett flertal utredningar och debatter om skolan. Enligt Lunneblad (2005,

2011) har det blivit tydligare fokusering på att resultaten i skolan ska vara mätbara. 

Svårigheten med detta är att det saknas en samstämmighet om vad som ska mätas, hur det 

ska mätas samt hur resultaten senare ska tolkas. Vidare anser han att en alltför ensidig 

fokusering på exempelvis grundläggande färdigheter i läs- och skrivinlärning riskerar att 

överskugga mer långsiktiga mål som är viktiga för en demokratisk fostran, men som inte 

är så lätta att mäta (Pedagogiska magasinet, 2005). Hur ska exempelvis långsiktiga mål 

som att utveckla kreativitet och kritiskt tänkande mätas? Litteraturläsning och drama 

brukar anges som aktiviteter som har förmågan att bidra till utveckling av dessa aspekter,

men hur mäter man drama och dess effekter på lärandet?

För att sammanfatta den debatt som förts handlar det om att språket har en 

nyckelställning såväl i skolan som i samhället men att man inte riktigt vet hur människan 

ska rustas på bästa sätt inför framtiden. Inte minst gäller det människors förmåga att 

kunna ta del av både muntlig och skriftlig information, för att kunna delta och göra sin 

röst hörd. För att tillfullo kunna leva i den skriftkultur som idag präglar samhället är det

viktigt att barn och ungdomar blir goda läsare och skribenter.

Skolverket har i ett flertal rapporter sammanställt och presenterat resultat från olika 

internationella och nationella studier kring svenska elevers prestationer. I november 2007 

presenterades det samlade resultatet av PIRLS, en av de mest omfattande 

undersökningarna av elevers förmåga att läsa (Skolverket, 2007c). Studien omfattar 
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elever, i allmänhet från fjärde skolåret, från fyrtiofem länder. Resultaten pekar på en 

nedgång beträffande de svenska elevernas läsförmåga. Sverige har tidigare legat i topp 

men ligger nu på genomsnittet. Resultaten från PIRLS tyder också på att många elever 

snarare läser många korta texter än längre textstycken. De som läser flest korta texter är 

huvudsakligen svaga läsare medan de starkaste läsarna läser längre texter. Den senare 

läsgruppen har emellertid minskat i antal. Undersökningen visar också att läshastigheten 

har försämrats och att eleverna ägnar allt mindre tid till att läsa skönlitteratur på fritiden. 

En tredjedel av de svenska eleverna läser inget annat än läxor på fritiden (Skolverket, 

2007c). Den negativa förändringen av läsintresse och läsmönster har sannolikt mer att 

göra med konkurrensen från andra medier som Internet och datorspel än med en nedgång 

för det traditionella bokmediet, vilket studier visat (Gustafsson, 2008). Skolverkets 

sammanfattning av PIRLS 2011 visar att den nedåtgående trenden fortsätter. I den 

mätningen är det framförallt flickornas resultat som försämrats även om flickorna

fortfarande är bättre i läsning än pojkarna (Skolverket, 2012). Dessa undersökningar 

mäter i huvudsak elevernas förmågor som läsförmåga, läsförståelse och läsutveckling och 

resultaten visar därför inte de kunskaper eleven har inom andra områden som historia, 

religion, samhällskunskap eller inom mer praktiska ämnen.

Resultaten från PISA 2012 som presenterades 2013 visar en fortsatt nedgång för Sverige 

där 25 av 34 länder presterar bättre i matematik och naturvetenskap, och i läsförståelse 

åstadkommer 19 länder bättre resultat (Skolverket, 2013). Det som ses som alarmerande 

är att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden sedan mätningen 

2009 och att de nu ligger under OECD-genomsnittet. Pojkar och lågpresterande elever 

har tappat mest. PISA 2012 visar att pojkar i större utsträckning än flickor har försämrat 

sina resultat i kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Den 

svenska skolan har som ett av sina viktigaste mål att erbjuda en likvärdig utbildning till 

alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska möjligheter. Resultatet visar dock att 

likvärdigheten har försämrats och då främst med avseende på elevernas läsförståelse och 

kunskaper inom naturvetenskap medan likvärdigheten är oförändrad vad gäller 

matematik. För första gången genomfördes även digitala prov i matematik och i 
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läsförståelse för en del elever. Dessa test visade att de svenska eleverna fortfarande var 

sämre än OECD-genomsnittet men hade bättre resultat än på det skriftliga provet 

(Skolverket, 2013). I PISA 2009 hamnade Sverige på 28:e plats av totalt 65 deltagande 

länder i kunskapstestet för femtonåringar. Även om man vid samtliga mätningar utgår 

från kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap är det vissa områden 

som granskas mera ingående vissa år. PISA 2009 fokuserade särskilt på läsförståelse 

vilket också var fallet 2000, där syftet var att studera elevernas förmåga att söka 

information och reflektera över den, och att tolka och bedöma olika texter. Sverige låg

under snittet för OECD-länderna, att jämföra med tidigare PISA-undersökningar där 

Sverige placerat sig över. Försämringen visar sig både bland flickor och bland pojkar 

men andelen är högre bland pojkarna där nästan en fjärdedel inte når upp till den 

grundläggande nivån. Främst är ökningen synlig hos de svagpresterande pojkarna. Det 

var också tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar elevernas resultat i läsning. 

Andra faktorer som påverkar elevernas läsresultat negativt kan vara större årskullar och 

mindre resurser till skolan, något som skolan tvingats anpassa sig till under de senaste 

tjugo åren (Skolverket, 2007c; Skolverket, 2009b). Följden av minskat läsintresse kan i 

förlängningen leda till svårigheter att klara studierna eftersom läsförmågan är 

grundläggande för en stor del av inlärningen. Även om förändringen inte är så stor måste

den tas på allvar, vilket påpekats av en rad forskare. Caroline Liberg (Liberg, 2009, 

ALFA 01/09:31) vill dock tona ner oron. Hon medger att det finns skillnader mellan 

könen men säger samtidigt att skillnaderna i realiteten inte är så stora som 

undersökningen visar. Det som däremot ses som oroande är det faktum att skillnaden 

mellan starka och svaga läsare ökat. Det har visat sig att elever som är mindre starka 

läsare väljer att läsa faktatexter i skolan, om de själva får välja, trots att skönlitterära 

texter strukturellt sett är lättare att ta in. Sverige ligger dock långt fram internationellt sett 

när det gäller läsinlärningen och elevernas förmåga att knäcka läskoden. Det vi däremot 

är sämre på enligt Liberg (2009) är att arbeta med lässtrategier för att få de äldre eleverna,

som redan har knäckt läskoden, att utvecklas.
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Kunskapstrenders orsaker och verkan

Det finns en rad faktorer som pekats ut som tänkbara orsaker till den negativa trenden vad 

gäller svenska elevers kunskaper. År 2009 publicerade Skolverket en kartläggning över 

de forskningsresultat och de utvärderingar som fokuserat på olika faktorers betydelse för 

elevernas resultat i svensk grundskola (Skolverket, 2009b). De som redovisas är 

samhällsförändringar, det genomslag som olika reformer gett, resursfördelning samt 

skolans inre arbete. I rapporten koncentreras kunskapsöversikten till den forskning och de 

utvärderingar som bedrivits sedan början av 1990-talet. Resultaten är komplexa och visar 

att en rad orsaker samverkar på olika nivåer. Det går oftast inte att se förändringar 

beträffande grundskolans resultat inom enskilda områden.

Den svenska grundskolan genomgick ett systemskifte där den gemensamma nämnaren 

var decentralisering i och med att staten överlämnade huvudmannaskapet till 

kommunerna. Decentraliseringen handlade om vilket ansvar skolenheterna och rektorerna 

skulle ha. Nya statliga styrdokument upprättades vilka lämnade stort utrymme till 

lärarnas egna tolkningar. Möjligheten för föräldrar att själva välja skola ökade och man 

tillät i högre utsträckning nyetablering av friskolor (Skolverket, 2009b). Vidare infördes 

ett nytt betygssystem som i utformningen var målrelaterat. Det innebar bland annat att det 

sattes en lägsta nivå för vad alla elever skulle uppnå i grundskolan och i gymnasiet. 

Under 1990-talet befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur som bland annat innebar att 

arbetslösheten ökade kraftigt, vilket i sin tur medförde att de sociala klyftorna blev större

och boendesegregationen mera tydlig. Andra faktorer som kan kopplas samman med 

försämrade skolresultat är att vi i Sverige hade höga födelsetal under slutet av 1980-talet

som senare orsakade stora årskullar. Samtidigt som årskullarna ökade minskade

lärartätheten i grundskolan genom olika sparbeting som ålades skolenheterna. 

Lärartätheten har visat sig vara en viktig faktor när det gäller elevers skolresultat, 

framförallt för elever med svårigheter, och kan därför ha bidragit till de försämrade 

resultaten. Studier visar att det finns en nära koppling mellan föräldrars socioekonomiska 

status och skolprestationer (Jonsson & Gähler, 1997; Skolverket, 2009b). Ett flertal 
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svenska forskare som Rothstein (1986), Sundberg (2005) och Rönnberg (2007) 

konstaterar att trots goda intentioner rörande nya reformer leder dessa inte nödvändigtvis 

till att resultaten förbättras. En trolig orsak är brister i hur de förankras bland dem som 

blir berörda av dem, det vill säga i de fall där reformen saknar stöd hos dem som ska 

genomföra åtgärden. Därför är det svårt att förutse om reformerna leder i önskvärd 

riktning.

Individualisering/Individanpassad undervisning

I rapporten, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (2009b), har Skolverket valt att 

sortera in utvecklingstendenserna i fyra större perspektiv, eller analysteman, med 

avseende på svensk grundskola: segregering, decentralisering, differentiering samt 

individualisering. Jag kommer bara att beröra individualiseringen eller den 

individanpassade undervisningen och dess effekter, eftersom den kan ha betydelse för 

elevernas meningsskapande och lärarnas inställning till/uppfattningar om estetiska 

lärprocesser.

De tidigare styrdokumenten saknade direkta anvisningar i fråga om innehåll och metod. 

Tanken med individualiserad undervisning var att den skulle öka utrymmet för läraren att 

göra egna tolkningar med avseende på hur undervisningen lämpligen skulle bedrivas. 

Genom att undervisningen skulle vara flexibel och varierad och med eleven i fokus skulle 

också kvaliteten höjas och därmed måluppfyllelsen. Förhoppningen var att detta skulle 

leda till en mångfald av arbetssätt skolan. Men en rad studier, däribland Hatties (2009), 

visar på mer generella och schabloniserade förändringar av undervisningen. En ökad 

individualisering i form av eget arbete ger en förskjutning av ansvar från lärare till elev,

och inte en mer flexibel undervisning utformad utifrån elevernas olikheter.

Individualiseringen i skolan har också lett till att individuella arbetsformer utgör 

merparten av arbetet i skolan. Grupparbete, som tidigare spelat en stor roll, förekommer 

mera sällan och studier visar att trots att eleverna arbetar i grupp blir arbetet inom 

gruppen ändå individuellt där var och en gör sin del (Vinterek, 2006). Allt mindre tid i 
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skolan används till gemensamma genomgångar och läxförhör i helklass. Studier visar att 

den gemensamma tiden främst används till administration, information och olika former 

av instruktioner. Den mesta tiden ägnas åt elevernas egna planeringar i fråga om hur och 

inom vilken tidsrymd uppgifterna skall genomföras. Det kan då tyckas att elevernas 

inflytande över sitt lärande ökat, men forskning visar på motsatsen. Lärarens stöd har stor 

betydelse för elevernas lärande. Ett minskat stöd från lärare kan ses som oroande och 

studier visar att svenska grundskolelever i jämförelse med OECD-genomsnittet i lägre 

grad lyssnar till längre genomgångar av läraren (Vinterek, 2006).

Skolverkets rapport: Vad händer med läsningen? en kunskapsöversikt om 

läsundervisningen i Sverige 1995–2007, visar att undervisningen i läsning och skrivning 

främst utgår från individuellt arbete (Skolverket, 2007b). Samtidigt diskuteras i samma 

kunskapsöversikt skolans svårigheter att på ett effektivt sätt bedriva undervisningen så att 

den även lämpar sig för de lässvaga eleverna. Som Liberg (2007) påpekar är läsningen 

och berättandet inte något självändamål. Det upplevs lätt som tråkigt om läsning enbart är 

ett medel för att lära sig läsa. Läsningen, enligt Liberg, är ett sätt för individen att ta del 

av kulturarvet, den samlade debatten och ett medel för att bli aktiva samhällsmedborgare. 

I Lpo94 (Skolverket, 2006a) förordades att eleverna skulle ta ett stort ansvar för sitt 

lärande genom att vara delaktiga i och kunna påverka lärprocesserna. Lärandet byggde på 

att de skulle resonera sig fram för att sedan kunna dra slutsatser. Kunskapssynen vilade 

på principer att lärandet sker induktivt, vilket innebär att det är eleverna själva som ska 

göra upptäckter för att uppnå en djupare förståelse. Sammantaget betyder dessa 

förändringar att eleverna alltmer utlämnas till sig själva och sin egen förmåga att söka 

kunskap och uppnå målen istället för att de ges möjlighet till att få tillgång till lärarens 

kompetens och specifika kunskaper. Lärandet har övergått till att bli ett individuellt 

projekt. Det innebär att synergieffekter, som att lässvaga elever får stöd av lässtarka,

uteblir. Ett flertal forskare, däribland Vinterek (2006), har visat att det inte är gynnsamt 

med förändringar som leder till mer eget arbete. Det leder istället till att elevernas 

engagemang i skolarbetet minskar och det finns en tydlig koppling mellan en ökad andel 

eget arbete och elevernas försämrade skolresultat.
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Såväl internationell som nationell forskning visar att lärarens förhållningssätt till hur 

undervisningen genomförs är nära förknippad med dennes kompetens. Där läraren är 

aktiv och pådrivande, och där han/hon besitter en förmåga att utforma undervisningen så 

att den fungerar för olika elever, påverkas elevernas studieresultat i positiv riktning. Det 

förutsätter att det finns en nära relation mellan lärare och elev och att läraren känner sina 

elever väl, att läraren vet deras styrkor, svagheter och intressen och tar tillvara deras 

tidigare erfarenheter. Det är ett koncept som visat sig vara mycket betydelsefullt för

elevernas resultat (Grosin, 2004; Skolverket 2006b och 2007a). Det krävs med andra ord

en aktiv lärare som förmår att engagera och uppmuntra alla sina elever.

Tidigare forskning

Det finns förhållandevis lite forskning publicerad vad gäller kopplingen mellan de

estetiska ämnena och läs- och skrivutveckling, men en forskare som studerat detta är Ann 

Bamford (2006). I en studie på uppdrag av UNESCO med titeln The Wow Factor

analyserade Bamford 500 fallstudier från 170 olika länder angående mediekompetens. 

Syftet var att belysa sambandet mellan kulturens och mediernas roll med koppling till 

framgångsfaktorer i ett samhälle. I media beskrivs kultur ofta som resurskrävande istället 

för resursskapande. I sin studie såg hon tydliga tecken på att länder som valt att satsa på 

estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten låg i topp i 

internationella undersökningar som exempelvis PISA. Ett av de problem hon lyfter fram 

är att flertalet skolsystem betonar den språkliga läskunnigheten medan elevernas förmåga 

att tolka bilder inte ges en lika framträdande plats. Det i sin tur medför att de kreativa 

förmågorna begränsas. En fråga som Bamford ställer är om inte skolan på samma sätt 

som de tränar eleverna att läsa text också måste ge redskap för att ”läsa” andra 

medieformer som musik, dans, drama och bild (Bamford, 2006).

Berättandets möjligheter och berättandets kraft har lyfts fram av många forskare, 

däribland medieforskaren Walter Ong (1990) som i Muntlig och skriftlig kultur betonar 

att ”på sätt och vis är berättandet den förnämsta av alla verbala konstformer eftersom det 
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ligger bakom så många andra konstformer, ibland även de mest abstrakta” (Ong, 

1990:161). En annan forskare som intresserat sig för berättelser är Jerome Bruner (2002).

I Kulturens väv lyfter han fram berättelser som ett sätt att konstruera och förstå 

verkligheten och hur den är förskaffad, något som ger oss människor en kulturell 

förankring. Han ser inte kultur som statisk utan menar att kulturen befinner sig i ständig

omvandling, vilket gör att den ständigt måste tolkas och omförhandlas. En viktig del i att 

växa upp och bli vuxen är att lära sig se händelser ur olika perspektiv. Där borde skolan,

enligt Bruner, vara ett primärt forum för att utveckla den typen av kompetens och ett sätt

att göra det kan vara att använda sig av berättelser (Bruner, 2002).

En forskare som särskilt inriktat sig mot yngre barns lärande och berättande är Carina 

Fast (2007). I sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola har hon undersökt hur de sju barnen 

engagerar sig i sociala och kulturella praktiker i sina hem, vilka även innefattar vägar till 

det skrivna språket. Hon har försökt synliggöra informella och vardagliga situationer där 

barn praktiserar läsande och skrivande, och analyserat dessa situationer utifrån de 

sammanhang som de ingår i. Hon har också studerat övergången mellan hem, förskola, 

förskoleklass och skola för att undersöka i vilken mån och på vilka sätt barnen får

använda sina tidigare skriftspråkliga erfarenheter och kunskaper. I sin studie såg hon att 

barnen via kultur, traditioner, språk och genom religion i sitt familjeliv socialiseras in i 

praktiker fyllda av läs- och skrivaktiviteter. Resultaten visar att barnen, långt innan de 

utsätts för mer formell undervisning, praktiserar läsande och skrivande i en mängd 

sammanhang. De sju barnen delar, oberoende av kulturell, språklig och socioekonomisk 

bakgrund, liknande erfarenheter och kunskaper av populärkultur och medier. Barnen har 

ömsesidig förståelse av texter i form av ord, namn, bilder och ikoner, kunskaper och 

erfarenheter som får sitt värde i interaktionen med andra barn. Enligt Fast kommer barnen 

till förskolan och skolan fyllda med tidigare erfarenheter av läsande och skrivande och 

texter av olika slag. Dessa erfarenheter härrör dels från deras eget familjeliv, dels från 

populärkultur och medier. Det som skiljer är i vilken mån barnen får ta med sig dessa 

erfarenheter in i klassrummet. Där det är tillåtet blir det en kontinuitet mellan hemmets 
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läs- och skrivpraktiker och skolans. Om barnet däremot tvingas lämna sina erfarenheter 

utanför klassrummet förloras det fortlöpande sammanhanget. Ett tydligt resultat som 

framkommer i Fasts undersökning är att de erfarenheter och kunskaper som samtliga barn 

i studien har, med koppling till populärkultur och medier, inte har värderats i pedagogiska 

sammanhang (Fast, 2007). Inspirerad av populärkulturen tecknar barnen hjältar, ritar 

logotyper och skriver. De tar egna initiativ och får makt då de ser att de har möjlighet att 

ändra karaktärerna. Hennes beskrivning av hur barnen, genom sina aktiviteter inom det 

skriftspråkliga området, delade en gemensam erfarenhetsvärld där de refererar till filmer 

och figurer som de känner till eller har sett, är intressant och har koppling till min 

undersökning. Barnen utgår från sin egen värld som inte alltid verkar begriplig för oss 

vuxna men som vi inte kan negligera. Fasts upptäckt att barnen i så stor utsträckning 

delar sitt engagemang för populärkulturella texter med andra barn är intressant för min 

studie. Likaså att intresset visar sig oberoende av social, kulturell och ekonomisk 

bakgrund.

Anna Klerfelts avhandling: Barns multimediala berättande – En länk mellan mediakultur 

och pedagogisk praktik (2007) har många infallsvinklar gemensamma med min studie. 

Studien bygger på fyra delundersökningar där det övergripande syftet var att beskriva, 

analysera och problematisera hur mötet mellan institution och mediekultur gestaltas i 

barns och pedagogers interaktion. Klerfelts undersökning har bland annat bidragit med 

kunskaper om hur pedagoger kan utveckla strategier för att stötta barns digitala 

berättande och på så vis också överbrygga gapet mellan mediekulturer och pedagogisk

praktik genom interaktion. De frågor som hon särskilt intresserat sig för är hur barn kan 

bli aktiva mediaskapare och därmed också utöva inflytande i vår kultur.

I avhandlingen delar Klerfelt (2007) in interaktionen i tre nivåer. Den första nivån ska ses

som en mer övergripande nivå som i första hand handlar om hur det ser ut i de 

pedagogiska praktikerna som hon undersöker och på vilket sätt dessa praktiker möter 

barnens mediekultur. Dagens barn vistas i en starkt mediefokuserad kultur som mestadels 

ligger utanför den pedagogiska världen. Om då skolan säger att de inte får ta med sig den 
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verksamheten in i klassrummet uppstår ett glapp där barnen lämnas ensamma att hantera 

dessa erfarenheter. Det leder vidare till att den pedagogiska verksamheten kan upplevas 

som ointressant för barnen genom att avståndstagandet bryter den möjlighet till 

kommunikation som vi har med barnen idag.

Den andra interaktionsnivå som hon lyfter fram utgörs av den direkta interaktionen, inte 

bara mellan barnen, utan även den interaktion som sker mellan barn och vuxna. På den 

tredje nivån är det barnens berättelser som växer fram genom interaktionen vid datorerna. 

Som grund för sitt empiriska material har hon observerat hur personal och barn arbetar 

vid datorn och hur barnen exempelvis använder händerna och gestikulerar när de pratar 

med varandra parallellt med att de skapar sina berättelser. Hon såg att datorn blev en plats 

där åsikter ventileras, där kreativiteten blomstrar och där barn och pedagoger har roligt 

tillsammans. I deras datorproducerade berättelser införlivas lek, spel, drama och 

berättande, som sammantaget skapats genom datorns möjlighet, till en produkt som går 

att hantera och förändra. Berättelserna handlar ofta om den vardag som eleverna befinner 

sig i. Berättelserna är enligt Klerfelt (2007) fyllda av humor, dubbeltydigheter och 

metaforer, och de fungerar som länkar mellan mediakultur och pedagogisk praktik. Hon 

såg att ett kreativt användande av datorer gynnar barns språkutveckling i form av att de 

berättar, gestikulerar och förklarar vad de gör på skärmen. Även när de är oense om hur 

berättelsen ska utformas eller hur de olika karaktärerna ska se ut sker ett lärande eftersom 

pedagogen då träder in och använder språket för att finna en lösning tillsammans med 

eleverna. Studien visar även att när barnen och pedagogerna skapar sina berättelser 

tillsammans via datorn åstadkommer de en gemensam förståelse som medför att 

pedagogerna ifrågasätter och förändrar sitt arbetssätt. Klerfelts studie är intressant för mig 

eftersom den gett mig kunskap om de strategier som pedagogerna använder för att ge 

barnen möjligheter att använda sina erfarenheter från media och den interaktion som sker 

mellan pedagog och barn. Härifrån har jag också tagit fasta på att interaktionen mellan 

pedagog och barn leder till ett komplext samtal som ger barnen möjligheter att utveckla 

sina språkliga förmågor. Resultaten visar att barnen också lär av varandra dels när de 
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hittar på sina egna berättelser, dels när de ritar och lägger till ljud, bildspel och 

animationer (Klerfelt, 2007).

Elisabeth Björklunds avhandling Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten 

med berättande bilder, text och tecken i förskolan berör inte direkt de åldrar som min 

forskning omfattar men är, i likhet med min, en etnografisk studie där syftet var att få 

kunskap om hur de yngsta barnen erövrar och uttrycker litteracitet, vilket innefattar såväl 

skrifter som bilder. Hon utgår från antaganden att barn är aktiva och kompetenta i sitt 

sökande efter mening när de använder sig av texter, tecken och bilder. De frågor som hon 

har försökt besvara med sin undersökning har fokuserat på barnens deltagande i 

litteracitetshändelser och deras handlingar i litteracitetspraktiken (Björklund, 2008). 

Bland annat studerar hon om barns litteracitet kan ha någon påverkan på förskolan och 

skolan som social och kulturell plats och i vilken utsträckning barn själva är bidragande 

genom interaktion med andra barn i gruppen. I resultatet åskådliggörs hur barnen deltar 

och interagerar med varandra parallellt med att de är involverade i litteracitet och det gör 

det också möjligt att se innehållet i barnens kommunikation. Enligt Björklund framträder 

två olika slags litteracitet i materialet, dels berättandets praktiker, dels läsandets och 

skrivandets praktiker. Hon såg också att barnen både bygger en berättarkunskap och ett 

eget så kallade litteracitetsmanifest, vilket visar att de betonar vad de gör genom verbala 

uttryck där de ser sig själva som läsare och skrivare. Själva kommunikationen bidrar till 

att barnen upplever att de kan läsa genom att de inledningsvis får lyssna till en saga och 

sedan på egen hand kan återberätta den (Björklund, 2008).

Estetiska lärprocesser är centrala i min forskning och därför är Tarja Häikiös avhandling 

om Barns estetiska lärprocesser – Ateljerista i förskola och skola som publicerades 2007, 

en viktig kunskapskälla. Hon undersöker barns estetiska lärprocesser utifrån Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi och redogör i huvudsak för bildpedagogiska praktiker som 

bygger på svenska fallstudier. Dessa studier jämförs sedan med finska och italienska 

verksamheter inom forskningsområdet. Inom Reggio Emilia är ateljeristor vanligt 

förekommande och han/hon fungerar som ett komplement till den roll som pedagogen 
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har. Hans eller hennes bakgrund kan exempelvis antingen vara musikalisk eller 

konstnärlig på andra sätt än pedagogens. I Häikiös avhandling är det i första hand 

ateljeristans bildpedagogiska arbete i ateljén som lyfts fram och rollen som pedagogisk 

handledare, men hon beskriver och analyserar även den pedagogiska praxis som ligger till 

grund för dokumentationen som medvetandegörande metod (Häikiö, 2007). Ateljeristans 

roll innefattar förutom att utveckla miljö, material och uttryckssätt på en skola eller 

förskola att vara en resurs för att stimulera arbetet i gränslandet mellan rationalitet och 

fantasi i projektinriktade arbeten.

Enligt Häikiö utgör fantasin en avgörande del i ett barns utveckling. Hon stödjer sig på 

Vygotskijs teori om fantasin som medvetandeform där minnets och föreställandets 

komplementära funktion förmodas fungera som en förutsättning för barns lärande. Med 

stöd i Vygotskijs teorier betonar hon att ny kunskap är en nödvändighet för kultur- och

samhällsutvecklingen. Fantasin behöver erkännas som en del i den kunskapande 

processen och behöver därför också utgöra en viktig del i skolans undervisning (Häikiö, 

2007). Enligt Vygotskij måste också fantasin tränas för att möjliggöra utveckling. 

Fantasin ökar barnens problemlösningsförmåga och deras identitetskonstruktion genom 

förståelse av de egna erfarenheterna. Främst ansåg han att skapandet både har en visuell 

och en visionär framtidsorienterande funktion som kontrast till minnets återkommande 

bevarande funktion (Vygotskij, 2005).

En annan forskare som intresserat sig för estetiska lärprocesser är Ulla Lind (2010). Hon 

har i sin avhandling Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som 

kulturform och kunskapsform i likhet med Häikiö inspirerats av Reggio 

Emiliapedagogiken. Det empiriska materialet bygger dels på observationer av skapande 

arbete i två förskolor med Reggio Emiliainriktning, dels analyser av en bildsamling där 

elever i grundskolan och gymnasiet berättar om sina erfarenheter av att vara elev. I de 

båda förskolorna fick barnen vara med och formulera projekten och var därmed också 

delaktiga i den estetiska lärprocessen. Pedagogerna i projekten fångade upp det som 

eleverna intresserade sig för vilket medförde att projekten inte var statiska utan i ständig 
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utveckling (Lind, 2010). Lind såg att när förskolebarn tilläts vara med och forma sina 

egna projekt med bild och skapande väcktes också deras intresse till fortsatt arbete. Hon 

betonar att om lärare sätter upp alltför tydliga mål och villkor förbigår man många 

dimensioner i den estetiska lärprocessen. Det framkom också att användning av bild i 

utvärdering ger andra möjligheter till att berätta än vad ett samtal eller en enkät kan ge. 

Det talar för att på samma sätt som man lär sig använda olika slags texter behöver barn 

och ungdomar även lära sig att använda bilden som en kommunikationsform (Lind, 

2010).

En forskare som också undersökt bildens betydelse men ur ett annat perspektiv är Carin 

Jonsson (2006). I sin avhandling Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor 

och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling lyfter hon fram bildens betydelse eller 

icke-betydelse i läs- och skrivsammanhang. Hennes studie bygger på elva svenska 

avhandlingar inom läs- och skrivområdet som publicerades mellan 1996 och 2003. I de

flesta läsmetodiska program, läsläror och andra läromedel, olika läsdiagnoser samt i 

samband med barnets muntliga och skriftliga berättande, förekommer bilder som en 

relativt självklar del. Enligt Jonsson (2006) prioriteras inte kunskaper om bilder och 

relationen mellan text och bild. Hon menar att en förklaring till ointresset kan härröra från 

argumentet att den mångtydiga bilden kan leda barnet bort från effektiv läsning. Enligt 

Jonsson är det inte bilden i sig som kan komplicera läsningen utan om hur och varför 

bilden används. Hon menar att när barnen skriver används bilder antingen som ett lekfullt 

och illustrativt medium eller som ett instrumentellt och pekande verktyg (Jonsson, 2006). 

Från Jonsson (2006) är det främst analyserna av elevernas egenproducerade bilder som 

jag använder och refererar till eftersom dessa ger en användbar kunskap kring hur barn 

skapar mening.

Eva Änggårds avhandling Bildskapande - en del av förskolebarns kamratkulturer (2005) 

gav mig värdefulla kunskaper kring meningsskapande och barns berättande i bild. I

studien undersöker hon hur förskolebarn agerar och skapar mening utifrån olika 

bildaktiviteter. Hon utgår från det sociokulturella perspektivet som betonar att barn ska 
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ses som aktiva deltagare både vad gäller konstruktion och rekonstruktion av samhället. 

Det empiriska materialet bygger på deltagande observationer genom videoinspelningar, 

intervjuer och barnens egenproducerade bilder. I första hand studerar hon barnens 

bildaktiviteter och då specifikt deras meningsskapande men intresserade sig även för 

spontana lärarledda aktiviteter. Hennes resultat visar att barn använder en mängd genrer i 

sina bildaktiviteter. Hon såg också att deras bilder skapas i dialog med andras bilder, det 

vill säga att barnen gärna imiterar varandras bilder. Barnen hämtar också inspiration från 

lärarnas pedagogiska illustrationer och olika bilder som de möter i medier, det vill säga 

den sociala och kulturella närheten. De aktiviteter som barnen deltog i hade olika syften,

som att testa olika material eller att skapa berättande bilder som kunde användas i deras 

fantasilekar. Något som hon särskilt noterade var att det fanns stora skillnader i vilka val 

av motiv och teman som synliggjordes i pojkarna och flickornas bilder. Hon menar att 

dessa skillnader kan ses som ett sätt att göra kön (Änggård, 2005). I sin avhandling 

hänvisar hon bland annat till Duncum (1997) som studerat könsskillnader i barns bilder. 

Hans studie visar att val av motiv och teman i pojkars och flickors bilder mer eller mindre 

varit konstanta över tid. Exempelvis visar studier från sjuttiotalet och framåt, att pojkar 

gärna avbildar bilar, tåg, raketer, låtsasmaskiner och olika typer av stridsscener, medan 

flickorna ofta ritar hus, trädgårdar och djur. I Duncums studie framkommer också att 

människofiguren är det vanligaste motivet hos såväl flickor som pojkar men pojkarna 

ritar i första hand superhjältar och komiska karaktärer medan flickorna ritar idealiserade 

bilder av exempelvis tonårsflickor, gärna klädda i det senaste modet. I den mån pojkar 

avbildar djur är det främst vilddjur medan flickorna ritar keldjur (Duncum, 1997). 

Änggård (2005) såg i sin undersökning att det estetiskt rätta, det närmast perfekta, 

upplevdes viktigt för barnen och att de använde olika strategier för att skapa den typen av 

bilder. Hon lyfter även fram att själva bildskapandet kan vara ett sätt för barn att 

praktisera barndom, en resurs som de använder för att berätta om sig själva och sina 

erfarenheter. Hon säger sig hitta förklaringen till detta i den position som barn har i 

samhället. Det finns enligt henne en stark önskan hos barn i åldern 4–6 år att bli stora och

att de därför gärna identifierar sig med dem som är äldre än de själva. Något som hon 
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också noterade var att vuxna företrädesvis ser bildskapandet som en individuell aktivitet. 

Det är främst Änggårds resultat kring barns meningsskapande med utgångspunkt från 

deras bildaktiviteter som jag finner användbara i mina analyser. Intressant för mig är 

också de teorier som Änggård utgår ifrån när hon diskuterar genusperspektivet i barnens 

bilder där hon företrädesvis refererar till Davies (2003) och Jordan (1995). Davies menar 

exempelvis att barns berättande inte bara ger en möjlighet att utforska identitet, utan är 

även ett sätt för barnet, att i ett socialt sammanhang uttrycka sin identitet. Bilden blir ett 

sätt att göra identitet och inte enbart ett sätt att vara barn. De blir således inte 

socialiserade in i könsroller. De tar snarare aktivt till sig rådande könsdiskurser, det vill 

säga ett bestämt sätt att både tala om och förstå världen genom att tala, skriva och rita 

(Davies, 2003). Enligt Jordan (1995) konstruerar pojkar maskulinitet genom att ta avstånd

från allt som har med kvinnlighet att göra.

Teoretisk ram

I det här kapitlet redogör jag för teorier om berättande, estetiska lärprocesser och 

multimodalitet hur dessa processer påverkar elevers kunskapsutveckling och 

meningsskapande.

Estetiska lärprocesser

Sett ur ett utbildningssammanhang inrymmer begreppet estetiska lärprocesser både ett 

förhållningssätt och en metod där det finns en öppenhet för olika tolkningar av 

verkligheten. Såväl förskolan som skolan ska utveckla arbetsformer där estetiska 

uttrycksmedel används som verktyg för lärande. Inom dessa arbetsformer används 

begreppet estetiska lärprocesser som en sammanfattande beskrivning för området mellan 

konstnärliga uttrycksformer och kognitiv utveckling (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 

2003). Enligt Lindström (2006) äger de praktiskt-estetiska ämnena ett eget kulturinnehåll, 

inom vilket utveckling och lärande sker via olika estetiska lärprocesser i syfte att få 

närmare kontakt med de egna upplevelserna av samhället och aktuella händelser.
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Bamfords (2006) forskning visar att arbete med estetiska lärprocesser i skolan gynnar en 

kunskapsutveckling där eleven ges möjlighet att knyta samman känslor, upplevelser, 

kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Pedagogerna skapar en god lärandemiljö

och lärandesituationer som gör att eleverna känner lust och motivation för skolarbetet. 

Hon menar att när själva upplevelsen samverkar med de olika sinnena och de estetiska 

uttrycksformerna, kan det vara ett stöd för eleverna att sortera, strukturera och 

kategorisera sina intryck. Häikiö (2007) upptäckte i sin undersökning att barn som får 

utforska sin värld genom skapande visade sig ha lättare för att förstå omvärlden på ett 

mer medvetet och djupare plan. Det estetiska skapandet är ett stöd för barnen att bli 

medvetna om vad de känner och vet.

Estetiken har också en annan viktig roll i fråga om kunskapsbyggandet. Aulin – Gråhamn 

(2004) menar att med hjälp av ljud, rytm, rörelse, färg, form, konst och konstnärliga 

uttryck görs erfarenheter tillgängliga för eleverna att användas i kunskapsbyggandet. Den 

tid vi lever i nu är fylld av intryck och dessa i kombination med det allt snabbare 

informationsflödet gör att individens behov av reflektion ökar. Ett sätt att bearbeta 

intrycken kan vara att få uttrycka sig estetiskt och genom detta uppleva det egna lärandet. 

Det gör att estetiken har en viktig roll i barns och ungdomars liv. Wiklund (2009) betonar 

att möjligheten för elever att få pröva olika identiteter i sitt lärande och användandet av 

estetiska uttrycksformer är något som borde ses som viktiga områden för kultur och 

samhälle. Även yngre barn rör sig mellan olika konst- och medieformer som dans, musik, 

film, foto och design. Här ses estetiska lärprocesser som en speciell form av lärande där 

eleverna med hjälp av konstnärlig och estetisk gestaltning skapar mening. I dessa 

processer får eleverna genom ett kreativt och skapande förhållningssätt omskapa 

information till personlig kunskap där den teoretiska kunskapen integreras med den 

praktiska. Ett lärande som inte bara stannar inom skolans väggar utan en kunskap som de 

tar med sig och omsätter i andra sammanhang. De blir på så sätt engagerade både i analys 

och i estetisk verksamhet där de lär in en kunskapsmängd samtidigt som de också tränar 

färdigheter. Det som eleverna gör är således både ett medel för andra ändamål och ett mål 

i sig (Wiklund, 2002).
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I min studie innebär begreppet estetiska lärprocesser att eleverna lär sig att värdera, tolka, 

analysera och gestalta sina intryck, vilket förhoppningsvis leder till att barnen skapar en 

god självbild och en tolerans mot andra. De estetiska lärprocesserna är centrala i de fyra 

berättarprojekten och grundar sig på skolans uppdrag i fråga om att värna om barns rätt 

till skapande aktiviteter och till en estetisk och funktionell miljö (Skolverket, 2011).

Berättande

Literacy med dess vidare betydelse har en nära koppling till multimodalitet och då främst 

i fråga om vad som innefattar multimodala texter och multimodalt berättande. Här 

redogör jag för några teorier om berättande och berättandets möjligheter. Ett flertal 

forskare som intresserat sig för berättande som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen 

pekar på vikten av att utveckla elevernas förmåga att förstå och värdera de berättarformer 

som i allt högre grad omger dem. En av dessa är Liberg (2007). Hon menar att 

förutsättningarna för att förstärka demokratin i samhället kräver att individen utvecklar 

”kommunikativa kompetenser inom ett brett spektrum av läs- och skrivpraktiker, i olika 

medier och olika genrer” (Liberg, 2007:21). Förutom att berättandet eller berättelsen 

bjuder på estetiska upplevelser, har den också andra funktioner enligt forskare som 

Langer (2005) och Rosenblatt (1995). De framhåller berättandet som en hjälp för 

människan att organisera händelser, att förstå vad som hänt och att planera framåt.

En berättelse innehåller en struktur där man företrädesvis fokuserar på aspekter som 

uppbyggnaden och intrigen i den. Enligt Aristoteles karakteriseras berättelse vanligen av 

att den har en början, en mitt och ett slut, även om slutet kan lämnas öppet för en 

fortsättning av den. Hydén (2007) menar att en berättelse består av några betydande eller 

avgörande drag som gör en berättelse till just en berättelse. Detta oberoende av dess form, 

vilken ibland kan variera märkbart. Han tänker sig att en den utmärks av händelser som 

sker i ett visst sammanhang och som är orsakade eller förorsakade av något. Dessa 

berättelser ser han som upplevda av någon och som också därmed framställs av någon 

(ibid.).
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Carlshamre (2010) hävdar att det finns vissa villkor som skiljer en berättelse från andra 

språkliga yttranden. Ett villkor är att berättelsen beskriver ett förlopp i tiden. Det vill 

säga, vad berättelsen handlar om snarare än hur detta sker. Ett annat villkor innebär att 

historien också beskriver ett handlingsförlopp med människor som strävar efter att uppnå 

olika mål eller komma förbi vissa hinder på sin väg framåt. Han anser att det handlar om 

så kallad narrativ tid, något som han ser som en av de mer centrala delarna av en 

berättelse. Han hänvisar bland annat till den franske filosofen Paul Ricoeur som ansåg att 

det var nödvändigt att skilja mellan två olika tidsformer i berättelserna, där den ena 

åsyftar historietid (beskriver ett förlopp i tiden) och den andre avser berättelsetid. Det 

förstnämnda begreppet härrör från minnen, beslut och förväntningar hos de inblandade, 

som förenar deras handlingar. Framförallt handlar det om det egna perspektivet och 

avsikter kopplade till det som redan varit (det förflutna). Det andra begreppet, 

berättelsetid, skildrar på vilket sätt händelserna berättas (Carlshamre, 2010).

Olika berättelser och genrer har olika intriger och strukturer. Sagan är ett exempel på 

detta. Den börjar ofta med ”det var en gång”, och det gör att man förväntar sig en 

berättelse med en särskild dramaturgi som förs fram till en tydlig avslutning. Frønes 

(2001) framhåller, att många berättelser i livet är sammanvävda som episoder som går in i 

varandra och där olika aktörer kan ha olika uppfattningar om vilken berättelse man 

befinner sig i. I det finns en risk för konflikter och därför menar Frønes (2001) att 

diskussioner angående moral och normer blir en diskussion om vilken berättelse man 

befinner sig i och var man är i den. Det skulle innebära att det finns en instabilitet i 

berättelserna där de är föränderliga i den bemärkelsen att ett skeende som utvecklas i 

enlighet med en bestämd berättelse plötsligt kan ändra karaktär och visa sig tillhöra en 

helt annan. Hydén (2007) menar att ett sätt att betrakta berättandet är att betona 

berättandets och berättelsens sociala sammanhang och funktioner. Dessa får 

konsekvenser för hur berättelsen organiseras och hur den framförs och förändras av 

kontexten eftersom varje berättelse utformas för sina potentiella lyssnare (eller läsare), 

och anpassas på det sättet till sin kontext. Det styrker antagandet att människan hela tiden 
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bär med sig berättelser som i sin tur kan internalisera nya berättelser (Bruner, 2002; 

Postman, 1998).

Olika slags berättelser

I Etik og narrativitetens 3 niveauer hävdar filosofen Peter Kemp (1996) att det finns tre 

slags berättelser, nämligen livsberättelsen, urberättelsen och grundberättelsen. 

Livsberättelsen är den berättelse vi konstruerar när vi försöker förstå oss själva genom att 

berätta om det som har hänt i vårt liv. Det kan förstås som att vi skapar berättelsen när vi 

berättar den för andra. Sagor och myter är exempel på urberättelser vars djupare innehåll 

gör att de flesta människor kan identifiera sig med den och koppla den till sitt personliga 

liv. Grundberättelser slutligen är den form av berättelser som är framåtriktade eftersom de 

handlar om möjligheterna i det ännu inte fullbordade livet. Kemp (1996) förklarar 

grundberättelser med att de har karaktären av ”en modell för det goda livet” (s. 82). De är 

vanliga inom filosofiskt och teologiskt tänkande. Han betonar att dessa tre berättelser, 

såväl sammantagna som enskilda är betydelsefulla element i utvecklingen av identitet och 

självinsikt, samtidigt som de också visar på möjligheten att leva det goda livet.

På samma sätt som den litterära berättelsen har en struktur som driver handlingen framåt, 

har den enskilda människan upplevt sin existens som ett sammanhängande förlopp. Vi 

sätter ihop våra upplevelser och erfarenheter till en historia – ett förlopp med en början 

(födseln), en mitt och ett slut. Genom att förstå livet som en berättelse skapar människan 

mening i en värld som annars präglas av tillfälligheter och kaos. ”Ett meningsfullt 

livslopp kan inte uttryckas med ett rent beskrivande språk, det kan enbart berättas 

narrativt” (Kemp, 1996:78).

Vår livsberättelse, eller delar av den, skapas i vardagslivet genom självreflektion och i 

kommunikation med andra. Enligt en socialkonstruktivistisk uppfattning kan livshistorien 

inte betraktas som en given enhet. Snarare handlar det om att livsberättelsen hela tiden 

skapas och redigeras i mötet med andra, det vill säga att i samma ögonblick som vi 

kommunicerar våra upplevelser, erfarenheter, vad vi känner och tänker i relation till oss 
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själva och till andra människor skapas mening i tillvaron (Kemp, 1996). Det kan jämföras 

med Scott (2004) som i Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i ett 

hermeneutiskt perspektiv menar att människan framställer världen och sig själv i de 

berättelser hon skapar tillsammans med andra. De erfarenheter eller upplevelser man 

väljer att skriva eller berätta om kan ses som exempel på en process där individuell 

erfarenhet produceras och reproduceras.

Även Brok (2007) hävdar i Berätta – en bok om berättandets rum (2007) att det finns 

olika berättelser, dels så kallade uppbyggliga som i första hand ger människan dess 

personliga utveckling, eller näring vilka är synonyma med det som Kemp benämner som 

livsberättelser, dels olika sagor och myter. Dessa typer av berättelser kan förutom sina 

litterära kvaliteter även få betydelse för vår självuppfattning, identitetskänsla och 

förståelse av omvärlden och kan med behållning användas i en muntlig berättarpraktik 

med barn (Brok, 2007). Man kan alltså se berättelsen som en del av en kommunikativ 

situation, det vill säga en situation där två eller flera människor tillsammans försöker 

skapa mening genom att använda språket (Lindö, 2002, 2005; Hydén, 2007). Olika 

berättelser kan användas för olika syften. Något som använts i generationer är myter som 

kunskapsbärare eftersom de kan vara ett utmärkt sätt att bevara andras förvärvade 

erfarenheter. En myt kan ses som en berättelse som kan förklara och ge mening åt 

samhället. Myten kan exempelvis förklara jordens, livets och människornas tillkomst 

samt gudarnas inbördes relationer. Just deras narrativa form underlättar minnesfunktionen 

vilket också i sin tur ökar överförbarheten. De förklarar också de moralregler som finns i 

en kultur eftersom de ofta handlar om gudarnas krav och förmaningar till människan. 

Myterna berättar om lysande hjältar som övervinner de svårigheter som hos människan 

upplevs som omöjliga att mäkta med (Brok, 2007). Enligt Bettelheim (1989) finns det en 

avgörande skillnad mellan innehållet i sagor och i myter som man bör ta i beaktande med 

yngre barn. Han framhåller även att de gamla folksagorna kan fungera terapeutiskt för 

barn trots att de i många stycken är ganska grymma. Han menar att sagorna ändå ger en 

tröst och uppmuntrar till utveckling eftersom folksagan mestadels har ett lyckligt slut. De 
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ger hopp inför framtiden, vilket gör dem särskilt lämpliga i en muntlig berättarpraktik 

med barn (Bettelheim, 1989).

Det narrativa forskningsfältet har idag kommit att inkludera andra former av berättande 

såsom dans, konst, drama, musik och media. I och med att forskare har intresserat sig för 

icke-fiktiva berättelser har också det teoretiska intresset vidgats utöver den litterära 

institutionen till att inkludera berättelsens vidare kulturella och sociala kontext

(Björklund, 2008).

Berättelsens meningsskapande funktioner

Forskare som Postman (1998), Bruner (2002) och Gärdefors (2006, 2010) menar att 

berättelser går att finna överallt. De har en rad olika funktioner, inte minst inom media, 

som bild, text och muntlig kommunikation. Det vardagliga berättandet är självklart och 

vanemässigt, och det finns många skäl till att vi berättar. Vi vill återuppleva det förflutna, 

presentera oss själva och även dela känslor och erfarenheter med andra. Oavsett klass och 

kulturell bakgrund bär människor på sina unika berättelser och det finns en utpräglad 

drivkraft hos människan att söka efter mening och sammanhang (Bruner, 2002).

Postman (1998) lyfter fram berättelsen och dess förmåga att binda samman och ge 

mening. Enligt honom skapar människan sin verklighet genom att berätta om sina liv. På 

samma gång tillägnas erfarenheter från de sociala sammanhang de lever i (ibid.). Som 

Clarence Crafoord uttrycker det i Människan är en berättelse (2005) har människan 

dubbla roller. Samtidigt som vi lyssnar är vi också berättare genom att vi alltid ser och 

lyssnar med alla våra sinnen. Detta sker genom att vi använder våra inre bilder och 

minnen och, mer eller mindre omedvetet, för in dessa både i samtalet och i lyssnandet. 

Genom vårt kroppsspråk, våra röster, vår uppsyn och vår hållning berättar vi vår historia.

När vi lägger märke till den här mer eller mindre dolda berättelsen applicerar vi samtidigt 

det narrativa perspektivet på oss själva (ibid.).

Bruner (2002) diskuterar även han en dubbelhet. Enligt honom upplever vi berättelsen i 

ett tillstånd av dubbelt medvetande där den estetiska upplevelsens oförutsägbarhet är det 



33

som sedan påverkar hur vi utvecklas som människa. Han lyfter fram berättandet som 

nödvändigt för att ge form och mening åt våra vardagliga erfarenheter. ”Via berättelserna 

ges vi tillträde till verkligheten. Därför måste vi skapa, läsa och analysera berättelser 

tillsammans” (2002:61). Han skriver vidare ”att vi också måste förstå dess konstfärdighet 

och tillskansa oss en känsla över hur de används" (2002:61). Förutsättningen för att 

berättande ska vara meningsskapande påverkas av att den som lyssnar även ges tid till att 

själv tolka. Därigenom ges budskapet mening. Det innebär i min tolkning av Bruner 

(2002) att den som lyssnar utgår från sin egen grad av motivation och engagemang och 

där motivationen styr medan själva kunskapen eller lärandet kommer i andra hand.

Bruners teori är intressant, framförallt när det gäller hans syn på meningsskapande där 

han menar att det inte krävs att den som lyssnar behöver ha en bred kunskapsbas för att ta 

till sig och föra berättelser vidare. Däremot krävs det att eleverna blir motiverade och 

engagerade i sin uppgift och att de ges tid för reflektion i interaktion med andra

(Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005), främst därför att vi som individer omformar 

historier så att de blir begripliga för oss. Där det sker avvikelser krävs också förklaringar

för att människan ska kunna skapa mening och förståelse (Gärdenfors, 2006). För de 

elever som deltar i min studie ligger fokus på att lära genom att arbeta med berättelser 

och att förstå orsakssammanhangen. Däremot behöver inte berättelserna med 

nödvändighet vara sanna.

Berättelser är särskilt viktiga verktyg när det handlar om sociala förhandlingar (Bruner, 

1990). Vi lär oss tidigt att anpassa berättelsen till olika tillfällen. Den eller de som lyssnar 

betyder mycket för hur berättelsen formas. Det finns mönster inbyggt i kulturen för hur 

man ska lägga sina ord, vilket språk och vilka metaforer man bör använda. Det som är 

accepterat i en kultur kan vara helt fel i en annan. De elever som ingår i min forskning 

lever i kulturer där villkoren är ganska likartade. Trots det är det rimligt att anta att var 

och en försöker förstå vad som händer, lösa praktiska problem och undersöka olika 

handlingsalternativ (Meek, 1991; Fast 2008), vilket framträder bland annat via deras 

berättelser. Fast (2007) som i sin forskning bland annat studerat barns utveckling av 

literacy gör gällande att ett målinriktat arbete med berättande stimulerar deras läs- och 
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skrivutveckling. Om man i skolan skapar en stimulerande berättarmiljö, där eleverna både 

får lyssna till berättelser och själva får berätta, blir språkinlärningen insatt i ett 

meningsfullt sammanhang. Rehnman och Hostetter (2002) förklarar det med ”att 

berättelsen förflyttar barnen in i språket” (2002:242), vilket ska förstås som att själva 

berättelsen ger orden betydelse som i förlängningen inte bara vidgar elevernas ordförråd 

utan även lär eleven meningsbyggnad och retoriska grepp. Enligt Gärdenfors (2006) är 

berättandet det mest genuina sättet att skapa mening. Vem minns inte själv som barn hur 

spännande det var att lyssna till berättelser och känslan som infann sig när alla bitar föll 

på plats.

Berättelsen kan fungera som en motvikt till olika mediers påverkan på medvetandet. I den 

ström av mediebilder och kulturellt utbud som dagligen erbjuds kan berättelsen göra den 

egna existensen begriplig och sammanhängande. Barnen som deltar i min forskning 

försöker rimligen också skapa mening i tillvaron även om de inte direkt i ord ställer 

frågor som: Vilken är då min plats i tillvaron? Vem är jag, vem vill jag vara och hur 

uppfattas jag av andra? Oavsett ålder, medvetet eller omedvetet, iscensätter eller prövar 

vi olika identiteter i olika sammanhang. (se Bruner, 1990, 2002; Postman, 1998). 

Följaktligen blir det viktigt att se berättandet i ett vidare perspektiv. Berättande skapar en 

meningsfull helhet där tid, mening, etik och identitet fångas och uttrycks och där vi både 

lyssnar, tolkar och förstår samtidigt (Postman, 1998; Gärdenfors, 2006). Därför blir det 

också relevant att se på berättandets funktion som identitetsskapande för att söka förstå 

hur eleverna skapar mening.

Berättandets identitetsskapande funktion

I det traditionella samhället formas den skapade identiteten, den sociala identiteten, 

självidentiteten enligt Giddens (1997) terminologi, genom omgivningen. Vi möter 

fenomen i vår vardagsvärld vars existens härrör från andras erfarenheter i det förgångna. 

Samtidigt bär vi med oss erfarenheter och upplevelser som vi själva tillägnat oss över tid.

I skriften Vad är historiedidaktik kopplar Bo Andersson (2004) berättande och identitet 

till människans historiemedvetande:



35

Vi bär med oss våra berättelser, vi delar dem med andra, och tillägnar oss varandras i ett 

samspel, ett lärande möte. Vi är därmed stadda i ständig förändring, i och med att den 

samlade berättelsen, vår ram för tolkningen av oss själva och världen omkring oss, ständigt 

är en annan. Vår samlade berättelse utgör i grunden vår inre identitet, varav 

historiemedvetande är en vital del. (Andersson, 2004:26)

Identiteten förutsätter alltså en kontinuitet i tid så att individen kan känna igen sig 

oberoende om det som hon/han tänker på har hänt nyligen eller långt tillbaka i tiden. 

Självbilden blir som en röd tråd som genomsyrar människans liv från barndomen till 

ålderdomen. Identitet innefattar även människans uppfattning av vem hon själv är, och 

tror sig vara, och påverkas av hur andra människor uppfattar henne.

Det finns således många faktorer som spelar in när det gäller individens 

identitetsskapande. Det går inte enbart att utgå ifrån att finna en persons identitet i 

beteendet, inte heller i andras reaktioner. Enligt Giddens (1997) handlar det inte bara om 

förmågan att hålla igång en specifik berättelse eller att möta och ta tillvara andras 

reaktioner. Självidentiteten är enligt honom även kopplad till den sköra karaktären hos 

den biografi eller berättelse som vi skapar om oss själva. Händelser som inträffar i den 

yttre världen måste kontinuerligt sorteras in i och integreras i berättelsen (Giddens, 1997).

Den egna identiteten handlar om representationer av pågående processer. Jag menar att 

identiteten är föränderlig, mångdimensionell, kontextberoende och att den kan förklaras 

utifrån psykologiska och sociala termer. Identitet handlar om förståelse för vad som 

utmärker det egna jaget och/eller gruppen. Identitet är också förknippat med tillhörighet.

Det kan exempelvis röra sig om en speciell kultur, en etnisk grupp eller nation, där 

identiteten baseras på olika faktorer. Man kan vara född i en grupp eller man kan flytta in 

i den och så småningom bli en del av den. Vi har alla en grundidentitet, medfött i vårt 

DNA. Kärnan i vår identitet utgörs av känslan av att vara en och samma person trots att 

vi uppträder på olika platser i olika åldrar. Identiteten är således både given och skapad

(Persson, 2000). Den utgörs av kännetecken som vi har eller som vi tilldelar andra. Ofta 

är det lättare att utgå ifrån det vi inte är och tillskriva det ”de andra”, än att beskriva det 
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som utmärker den egna identiteten och gruppen (Persson, 2000; Sæther, 2006). Själva 

identitetsutvecklingen ser jag som en process i vilken vi formar vår förförståelse av oss 

själva, andra och världen omkring oss, utifrån sociokulturella och emotionella 

erfarenheter. Därför blir det relevant att i den här studien undersöka hur eleverna i de 

olika projekten skapar identitetsbärande symboler, exempelvis sättet att tala eller de 

gemensamma symboler som framträder i deras bilder och berättelser.

I dagens samhälle med uppbrutna familjetraditioner, mediebrus, kommersialisering, 

internetberoende och andra företeelser måste den sociala identiteten formas av individen 

själv (Bauman, 2008). Även Ove Sernhede (2006) belyser detta problem i Ungdom och 

kulturens omvandlingar. Åtta essäer om modernitet, ungas skapande och fascination 

inför svart kultur:

Identiteten i senmoderniteten står under ständig omprövning […] Identiteten har blivit ett 

öppet projekt som på ett nytt sätt tvingar ut dagens unga i ett kollektivt såväl som ett 

individuellt sökande. (Sernhede, 2006, s. 32)

Enligt Sernhede har det idag blivit ett måste för människan att skapa sig själv på ett helt 

annat sätt än vad tidigare generationer behövde göra. Människor utvecklar inte passivt en 

etnisk identitet utan medverkar hela tiden i formandet av den egna etniska gruppen, dess 

kultur, historia, samhällsposition och identitetsmarkörer. Den etniska identiteten kan 

stärkas genom en berättelse om ett gemensamt ursprung (ibid.). Hur stor betydelse etnisk 

identitet har för barn och ungdomar som växer upp i etniskt blandade miljöer är beroende 

av hur stort antal medlemmar de olika grupperna har, likaså hur synliga de är i 

samhällslivet och hur välorganiserade de är (Sernhede, 2006; Brok, 2007).

Som människor konstituerar vi oss själva och vår identitet (Brok, 2007). Identitet kan då 

ses som en självbild, en medvetenhet om sig själv som en alldeles unik individ. Identitet 

består av en medvetenhet om jaget och med det menas upplevelsen av att vara levande i

meningen att det finns en tydlig gräns till andra. Det innefattas också av att själv få 

bestämma över sina tankar och handlingar, att trots de förändringar som sker i livet, ändå 

vara densamma och att bara ha ett liv (Brok, 2007). Sanderoth med flera (2009), skriver 
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att identiteten ingår i individens ”jagstyrka”, vilken är beroende av att 

uppväxtförhållandena kan skapa trygghet och upprätta gränser mot orealistiska krav så att 

den framväxande identiteten kan bekräftas.

Bruner (1990, 2002) framställer identitetsskapandet i form av en berättelse, och menar att 

berättelsen är en grundförutsättning för att kunna skapa jaget. Som jag förstår Bruner är 

det genom det kontinuerliga berättandet som människan både skapar och omskapar jaget.

Det ökar i så fall handlingsutrymmet i skapandet av den egna berättelsen eftersom han 

samtidigt menar att de narrativa handlingar som skapar jaget vanligtvis är vägledda av 

outsagda och underförstådda modeller om vad jaget bör och inte bör vara (ibid.).

Sagans meningsskapande funktion

Sagan har en tydlig koppling till viljan att berätta, att förmedla något. Dess rötter 

återfinns i det muntliga berättandet och härrör från tiden före den moderna civilisationen. 

Inom fornsvenskan finns ordet ”sagha” som betyder berättelse eller yttrande (Kåreland, 

2009). Sagan kan ses som ett av de mest belysande exemplen på människors behov av att 

berätta, att gestalta händelser, erfarenheter och att återberätta sitt eget liv. Den tyske 

filosofen Herder kallar det för ”urpoesi”. Sagorna bär också med sig visdom och en 

fascinationskraft där de symboliska berättelserna med sitt typiska bildspråk talar direkt 

till det omedvetna själslivet (Nettervik, 2001). Även om vi idag säger oss vara moderna 

människor som vuxit upp med naturvetenskapliga förklaringar har vi ett behov av 

fantasifulla berättelser som är existentiellt betydelsefulla och som ger mening.

Sagoforskningen förekommer inom ett flertal ämnesområden vilket innebär att sagan ses 

utifrån olika perspektiv. Främst är det den amerikanske psykoanalytikern Bruno 

Bettelheims (1989) tolkningar av de klassiska folksagorna där han betonar sagans 

betydelse för barnets utveckling, som har haft stort inflytande. Gamla sagor och 

berättelser återger klassiska möjliga problem och intryck. Deras innehåll är 

allmänmänskliga och speglar existentiella frågeställningar. Ofta handlar det om klassiska 

motsättningar som exempelvis mellan gott och ont, girighet och givmildhet, sanning och 
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lögn, kärlek och hat, motsättningar som även återfinns i nutidens berättelser (se 

Bettelheim, 1989; Bruner, 1987, 2002; Kåreland, 2009; Frønes, 2001; Greimas, 1974).

Brok (2007) ser det som att vi i arbetet med läsa eller berätta sagor ges själslig näring på 

två plan. På ett plan presenterar sagans schablonartade uppbyggnad en struktur och en 

kunskapsmodell i vilken vi kan återfinna hur vi tänker och försöker förstå vårt liv. På ett 

annat plan gör sagans symboliska figurer och handling det möjligt för oss att förhålla oss 

till emotionella utmaningar och existentiella konflikter (ibid.).

Berättandet med utgångspunkt från sagan har en rad kognitiva funktioner som kan hjälpa 

eleverna att skapa sammanhang i sitt liv och som kan ge en livshistorisk inramning och 

en kulturell tillhörighet. Att arbeta med sagor är språkutvecklande genom att de 

stimulerar fantasin och ökar förmågan till empati och problemlösning (Brok, 2007; 

Kåreland, 2009). Den emotionella utvecklingen gynnas genom att barnen bearbetar sina 

tankar och känslor, vilket leder till lärande och utveckling. Därigenom utvecklar också 

barnen sin förmåga att berätta, att skapa, dramatisera och inte minst, ge inspiration till 

lek. Även sagans innehåll och struktur kan vara ett stöd för barnets 

personlighetsutveckling enligt Brok (2007). Hon ser sagans innehåll, de symboliska 

gestalterna och handlingen, som användbara för barnen att sätta ord på sina känslor, 

vilket jag tolkar som att själva berättarstrukturen ger ett mönster för insikt och förståelse 

för det meningsfulla i att arbeta med språk. Jag menar att det är genom fiktionen och 

berättelsen som får vi hjälp med att skapa mening. Sagor har alltid vandrat mellan olika 

länder och världsdelar. Flertalet folksagor som Askungen och Snövit kan inte betraktas 

som definitiva texter. Exempelvis finns Askungen i över trehundra varianter och det är 

svårt att följa sagornas vandringar mellan olika länder. Ett flertal forskare som Brok 

(2007) pekar också på att sagorna uppstått parallellt, vilket gör att det inte går att utesluta 

att de ömsesidigt har påverkat varandra.

Ett målinriktat arbete med sagor och andra former av berättelser har enligt flera forskare 

inte bara visat sig ha en positiv effekt på barns lust att uttrycka sig språkligt och att lära 

sig läsa och skriva, utan även i deras meningsskapande (Rehnman & Hostetter, 2002; 
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Fast, 2001, 2007). Något som jag vill undersöka och även utforska om litteraturintresset,

och viljan att tillägna sig faktiskt vetande, ökar hos eleven. Då blir själva berättandet ett 

redskap för lärande och ett sätt att skapa samhörighet och inspirera till språkligt 

skapande.

Sagoberättande kan vara ett verktyg för utbyte av kulturellt konstituerande kunskaper i 

samhället och något som är användbart för barn när det handlar om att förstå sin omvärld. 

I takt med att de tillägnar sig språk och blir skickligare på att uttrycka sig i olika 

sammanhang ökar också deras delaktighet i de diskursiva miljöer som de ingår i. Med det 

menar jag att det är genom berättelseprocessen som deras språkliga förmåga utvecklas. 

Genom att i berättelsens form kunna ta del av skilda världar som är befolkade av olika 

rollkaraktärer ges barnen möjlighet att inta olika perspektiv och därmed också chans att 

själva fundera över hur andras handlingar kan förstås.

Miljöer som utgörs av pedagogiska praktiker, exempelvis skolmiljön, medför att barn 

redan i tidig ålder ges tillfällen till att interagera med andra. Men i dessa miljöer krävs 

inte bara en förmåga hos barnen själva att samspela utan även möjligheter att utveckla 

intersubjektivitet (Nelson, 1996). Omsatt till sagans meningsskapande i en pedagogisk 

miljö sker deltagandet, tillsammans med kamrater och pedagoger, i en ständigt pågående 

dialog. Barnen tillägnar sig därmed de diskursiva kompetenser som är viktiga för ett 

aktivt deltagande i såväl den egna vardagliga praktiken som i ett framtida perspektiv 

(Klerfelt, 2007).

Berättelsen som didaktiskt verktyg

Brok (2007) lyfter fram berättandet som livsbejakande. Hon menar att ”berättelser 

uttrycker något basalt mänskligt och det är genom berättelser vi kan uttrycka oss mest 

träffande om vad det innebär att vara människa” (Brok, 2007:18). Även Carina Fast lyfter 

fram berättande som ett didaktiskt verktyg. Hon betonar i Berätta – inspiration och teknik 

(2001) att goda berättare får lyssnare att agera och menar att det tomrum som finns 

mellan lyssnare och berättare fylls upp av lyssnarens egna erfarenheter. I detta rum kan 
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vad som helst hända. Att använda berättelser för att få sina lyssnare att förstå ett viktigt 

budskap är en gammal beprövad pedagogisk metod som lärare i generationer använt sig 

av, och som säkert även framtida lärare kommer att bruka. Vad gäller berättelser finns 

redan ett inbyggt lärande som utgår från att när eleverna tar del av själva handlingen

gynnas även den egna språkutvecklingen. Berättandet är således betydelsefullt genom att 

eleverna inte bara lär sig hur språket låter utan även att det berikar det egna ordförrådet

(Fast, 2001; Brok, 2007).

Den engelske forskaren Carol Fox har genomfört en omfattande studie beträffande 

engelska barns berättelser som hon redovisar i At the very Edge of the Forest. The 

Influence of Literature on Storytelling by Children (1993). Hennes undersökning visar att 

barn som får ta del av en rik flora av berättelser, via traditionella sagor och rim, förvärvar 

en kunskap om språket som är betydelsefull när de själva ska berätta (Fox, 1993). Detta 

har även andra forskare tagit fasta på där de visar att berättandet är avgörande för barns 

språkutveckling eller när de senare ska lära sig hur en berättelse byggs upp (Meek, 1991;

Fast, 2001; Liberg, 2006).

James Britton diskuterar även han berättelsen som verktyg i lärandet. I Language and 

Learning (1992) menar han att lyssnaren såväl distanserar som involverar händelserna i 

en berättelse, vilket innebär att lyssnaren intar två roller, dels som åskådare, dels som 

medarbetare. Människan är således mer eller mindre omedvetet medskapare till hur 

berättelsen utvecklas, genom vårt kroppsspråk och hur vi tolkar berättelsen. 

Literacyforskaren Margret Meek (1991) visar i sin forskning att när barn tidigt i livet och 

i olika situationer får lyssna till berättelser underlättar det också för barnen att interagera. 

Genom berättandet lär de sig också regler för tänkande. I vidare mening handlar det om 

att öppenheten får dem att tänka själva och att de genom att samtala med varandra kan 

lära sig att se två sidor av ett problem. Utöver det lär de sig också att konstruera egna 

hypoteser, göra jämförelser och generalisera samt överföra dessa kunskaper till andra 

sammanhang, vilket är viktigt för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Det kan 

jämföras med Bruner (1987) som betonar vikten av att berättandet sker i en gemenskap. 
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Han ser berättande i ett vidare perspektiv, och menar att genom att höra andra berätta,

såväl om sina egna upplevelser som kända berättelser, lär sig barn att förstå världen. 

Bruner menar att barnet stiger in i en fantasivärld och tar del av allsköns magi, men 

barnet möts också av dagliga problem och olika känslor som rädsla, glädje, sorg, 

förvåning, ilska och avundsjuka. Fast (2009) ger en liknande bild av hur hon ser på 

kopplingen mellan berättelse och förståelse och hon menar att berättelser är ett viktigt 

stöd till barnens tänkande och sökande i att förstå. Om barnen kan skapa en förståelse 

mellan händelser i en berättelse hjälper detta dem också att minnas berättelsen bättre, 

vilket också talar för att barnen måste få tid att reflektera över berättelsen. Betydelsen av 

berättelser har också framhållits av Meek (1991) som menar att barn move in to literacy,

då de aktivt lyssnar till eller själva läser en berättelse. De kan också, som Fast (2001) 

framhåller, använda sig av berättelser som en pedagogisk metod. Genom berättelsen 

möter eleverna inte bara nya förebilder och hjältar. De kan också användas för att träna 

eleverna i att bli kritiska mot omänskligt beteende. Med hjälp av berättelser kan 

följaktligen eleverna tränas i att ta ställning och att motivera egna tankar och 

ståndpunkter, något som jag tar fasta på i mina analyser.

Genom berättelser kan eleverna visualisera. Var och en skapar inre bilder och överför 

händelseförloppet i berättelsen. Förmågan att visualisera och fantisera utgör en bas i 

barnens egen kreativitet (Klerfelt, 2007). Fast (2001) framhåller att berättelser ofta 

motiverar barn att läsa själva. Genom att uppmärksamma eleverna på sambandet mellan 

en muntligt berättad berättelse, och hur den sedan framträder i skrift, bidrar det till att 

eleverna kan förstå att själva läsandet i sig kan vara en källa till glädje och spänning. I 

arbetet med berättelser i skolan, kombinerat med att läraren ger eleverna tid till att 

reflektera, blir berättelsen även meningsskapande för eleverna. Den bidrar till en viktig 

social träning när de i nära samvaro med andra får tillfälle att berätta om sig själva.

Berättelser hjälper också eleverna att bli medvetna om vad de själva tycker och känner.

Även pedagogen och psykologen Bruner (2008) ser berättandet som ett verktyg för 

sociala förhandlingar i en kulturkrets vilket han belyser i följande citat:
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Hos människor, med deras förvånande talanger att berätta, är en av de huvudsakliga 

metoderna för att hålla fred människans gåva att presentera, dramatisera och förklara de 

förmildrande omständigheter som omger de brott mot det vardagliga livet som skapar 

hotande konflikter. (Bruner, citerat efter Gärdenfors, 2008:8)

I likhet med Bruner lyfter även andra forskare fram att barns inbillningskraft eller deras 

fantasi vid läsandet är viktigt och något som är väl förankrat bland forskare och författare

(Meek, 1991, Lindgren, 2006). De måste kunna översätta berättelsen till inre bilder och se 

olika möjligheter. De måste också gå i dialog med texten och ställa sig frågan: Vad skulle 

kunna hända? Det underlättar för förståelsen. Många tror att fantasin inte har några 

gränser. Vygotskij (2005) däremot hävdar att historiska och kulturella ramar sätter 

gränser för vad som är möjligt att föreställa sig. Enligt honom byggs fantasin upp av 

människans tidigare erfarenheter, där den sociala och kulturella miljön är viktig:

Ju mer ett barn sett, hört och upplevt, ju mer det vet och tillägnat sig. Ju större 

verklighetselement det besitter i sina erfarenheter, desto produktivare blir barnets fantasi.

(Vygotskij. 2005:20)

Det skulle betyda att vår fantasi snarare består av bilder och tankar som vi väljer eller 

som vår kultur på sätt och vis väljer åt oss. Önskningar, tankar och känslor speglas via 

fantasin, men fantasin och emotioner har en förmåga att påverka tankar och bilder som 

står i harmoni med den sinnesstämning som man befinner sig i. Man ser med olika ögon 

om man är glad, rädd eller ledsen menar Vygotskij (2005). Han skiljer mellan 

reproduktion och kreativitet. I reproduktionen omskapas något som redan skapats medan 

kreativiteten däremot ger upphov till oprövade tankar och handlingar.

Genus och berättande

Redan under 1950-talet utvecklade Goffman (1990) tanken att vi skapar vår identitet i ett 

socialt samspel samtidigt som vi framträder genom olika performances. När det gäller 

människans kommunikation med omvärlden spelar dessa framträdanden en viktig roll. De 

kan tolkas som iscensättningar, där vi regisserar oss själva på det sätt som vi vill 
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framträda i och inför vår omvärld. De flesta av framträdandena består av gender display,

som kan förstås som ett sätt att iscensätta könstillhörigheten.

De berättelser som eleverna berättar inom de olika projekten är inte självbiografiska. Men 

man kan ändå tänka sig att de på olika sätt har relevans i elevernas identitetsskapande. De 

val av aktörer som de vill berätta om kan vara identifikationsobjekt, exempelvis kan 

berättandet nyttjas för att ta reda på hur det är att i berättelsens form inta en hjälteroll och 

agera på olika sätt som inte är genomförbart i verkligheten. Elevernas skapande av 

berättelser och bilder är inte bara ett sätt att vara barn utan även ett sätt att vara flicka 

respektive pojke. Enligt Davies (2003) blir inte barn socialiserade in i könsroller. De tar 

istället aktivt till sig gängse könsdiskurser som om de vore deras egna, exempelvis när de 

berättar. Könstillhörigheten konstrueras i det vardagliga samspelet. Även om den och 

dess uttryck ständigt skapas och bevaras genom våra framträdanden och uppföranden 

finns det en tendens att uppfatta könstillhörigheten som något ”naturligt” (Eriksson & 

Göthlund, 2004). Judith Butler (1990) hävdar att varken kön eller genus existerar utanför 

eller innanför de framträdanden som människan gör som ”manligt” och ”kvinnligt”. Hon 

menar vidare ”att göra kön” handlar om en mängd repetitioner, ”a stylized repetition of 

acts” (Butler, 1990:140), av normer och av inlärda beteenden och mönster för vad som 

utgör ”kvinna” respektive ”man”. Performancebegreppet blir följaktligen relevant genom 

att det lyfter fram att kön/genus skapas ”i själva framträdandet” och att det alltid är 

diskursivt och inte något som redan finns (Butler, 1993). Omsatt till den här studien kan 

det ses som att elevernas val att berätta en viss slags berättelse är ett sätt att framställa sig 

på ett speciellt sätt, antingen som pojke eller flicka. Via de val av teman och aktörer som 

befolkar deras berättelser redogör de för vem de är och vad de intresserar sig för, både 

enskilt och tillsammans med andra elever. Genom valet av berättelse synliggörs också 

vem de vill gå in i dialog med.

Även om jag i inom ramen för den här studien inte direkt lyfter fram ett genusperspektiv 

ger ändå teorier kring genus stöd i tolkningen av elevernas multimodala berättelser. Det 

är främst i två av projekten som senare beskrivs, Väsen och Esmeralda och Vättarna, där 
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det tydligt gick att se en skillnad mellan pojkarnas och flickornas berättelser. I analyserna 

har Änggårds (2005) teorier om kön och hur kön skapas i barns bilder varit användbara.

Hon såg att de motiv och teman som framträdde i barnens bilder reproducerade det 

stereotypa könsmönstret. En faktor som Änggård lyfter fram som en tänkbar orsak till 

detta är att såväl klassiska sagor som den populärkultur som barnen möts av ofta 

innehåller stereotypiska drag. I populärkulturen återfinns genrer som vänder sig speciellt 

till pojkar respektive flickor. Samma förhållande råder när det gäller serietidningar, 

datorspel och leksaker. Det betyder dock inte alltid att populärkulturen vidmakthåller de 

könsstereotypa mönstren. Tvärtom kan de kvinnliga karaktärerna till skillnad från de 

klassiska sagorna vara både starka och aktiva i sitt agerande och definitivt inte 

underordnade de manliga aktörerna (Änggård, 2005).

Berättande som meningsskapande genom de estetiska språken

Avsikten med det här avsnittet är att knyta samman och kort belysa hur mening skapas 

genom de estetiska språken. Eftersom det empiriska materialet har avgränsats till elevers 

bilder, texter och muntliga berättelser som skapats med inspiration från drama fokuserar 

kapitlet främst på bild och drama som språkliga uttryck.

En bild kan rymma många berättelser som kan te sig olika beroende på vem som är 

betraktare eller tolkare av bilden (Marner, 2009; Eriksson & Göthlund, 2004). Samma 

förhållande råder inom musiken där berättelsen växer fram inom individen själv när 

han/hon lyssnar (Wiklund, 2009). I dansen träder berättandet fram via kroppsspråket och 

rörelser till musiken medan i dramat framträder berättandet i själva gestaltandet

(Öfverström, 2006).

Bild som språkligt uttryck  

Språket i bilden ger möjligheter att skapa rum och djup och även gestalta mänskligt liv.

Det talade och det skriftliga språket kan inte direkt avbilda eller likna det som beskrivs på 

samma sätt som bildspråket. Bilden kan läsas i de flesta kulturer medan skriften måste 

översättas för att budskapet ska förstås av mottagaren. Bildspråk utgörs av tre delar, 
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rummet (dess djup/rymd och avstånd), ikonicitet, som är likhet eller grad av likhet och 

slutligen aktivering, som i korthet innebär att ikonicitet och rum på något sätt ges 

betydelser eller betydelsekombinationer (Sonesson, 1992; Eriksson & Göthlund, 2004). 

Det ger också plats för flera betydelsebottnar, exempelvis genom att visualisera urberget, 

som vid första anblicken är gråmelerat och där mossan breder ut sig på vissa partier men 

där berget på en djupare nivå kan symbolisera både styrka och skydd. Liberg (2007) 

använder eken för att visualisera detta. Hon menar att eken förutom att just vara en ek på 

ett djupare plan symboliserar styrka, tålighet och ålder. Hon skiljer mellan den denotativa 

nivån, vilken innebär en neutral och ordagrann betydelsenivå och den konnotativa nivån. 

Den senare skapar bibetydelser och utvecklar associativa tankekedjor hos bedömaren. I 

Libergs exempel kan sägas ”att bilden denoterar trädet ek men konnoterar styrka och 

pålitlighet” (Liberg, 2007:15). En intressant iakttagelse som jag själv noterat gällande 

yngre barns bildberättelser är att här flödar ofta fantasin, vilket gör att likheten med det

som avbildas visar sig vara sekundärt. Bland de äldre barnen däremot, ungdomar i 

puberteten, ses likheten med objektet som ska avbildas som viktigt, vilket begränsar deras 

fantasi och berättande. Ofta råder samma förhållande hos vuxna som gör att många avstår 

från att teckna eller måla.

Överallt möts vi av berättande bilder. Sonia Lagerwall skriver i Ett fönster ut i det fiktiva 

rummet (2009), att bildbaserade medier idag intar en obestridlig plats i människors liv 

beträffande kommunikation och information. I takt med att digitala medier blir allt mer 

tillgängliga och spridda, och genom att ny teknik hela tiden uppstår, är visuell 

kommunikation en viktig komponent i vardagen. Bildens inflytande sträcker sig alltifrån 

ren underhållning till konst och vidare till vetenskap och utbildning, inte minst är bild en 

viktig komponent inom läs- och skrivutveckling, vilket Carin Jonsson (2006) visar i 

Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs-

och skrivutveckling från 2006. I studien försöker hon synliggöra barnets bild- och 

textproduktion som en del av läsinlärningsprocessen. Hennes resultat visar att bilden är 

en viktig brobyggare mellan skolans språk och barnets, under förutsättning att läraren har 

kunskap om hur den ska användas. Det krävs således en medvetenhet om att en bild i 
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paritet med en text har ett innehåll som kan tolkas på många olika sätt (jfr även Bendroth 

Karlsson, 1998). I sina analyser lyfter Jonsson fram exempel som visar att barn har en 

förmåga att själva tillämpa en välintegrerad användning av bild och text som är jämförbar 

med bilderbokens struktur (Jonsson, 2006).

Liberg (2007) pekar på två sätt att närma sig den bildspråkliga klassen, genom eget 

bildskapande och genom intresse för bilder i omvärlden, det vill säga bilder som andra 

har skapat. De flesta vuxna människor skapar vanligtvis inte egna bilder men 

kommunicerar och skapar mening genom att ständigt möta omvärldens bilder vilket är 

viktigt att notera i detta sammanhang (Wærn, Pettersson, & Svensson, 2004). Precis som 

annan språklig socialisation grundas bildspråklig socialisering i första hand inom 

familjen, även om skolan och då företrädesvis förskolans roll är viktig i kontexten. 

Bildspråket är unikt och något som människor på olika sätt kan uttrycka tankar och idéer 

genom. Det är inte tekniken som är det avgörande, utan kunskap och tillgång till den, som 

är själva kärnan i ett visuellt språk, dess väsen och det som skiljer det från andra språk.

Bildskapandet kan även jämföras med lekens betydelse för barns utveckling och 

socialisation. Inom leken får barnen möjlighet att pröva olika roller, acceptera vissa 

normer, men även utforma och utforska nya kunskapsområden. Viktigt i sammanhanget,

något som Liberg (2007) och Lindö (2005, 2009) betonar, är att uppfatta bildskapandet 

som en identitetslek. Med det menas att det handlar om en alldeles speciell lek där syftet 

fokuserar på fantasi och kreativitet i berättandet för barnet och för andra, och där 

innehållet handlar om erfarenheter, önskningar och ambitioner. Barnet utvecklar sin 

identitet och sin uppfattning kring det egna jaget i den miljö som det växer upp i. 

Huruvida identiteten kan påverkas och fördjupas är avhängt hur självkänslan och tilliten 

utvecklas eller undergrävs.

Drama som språkligt uttryck 

Berättande kan ske i den estetiska uttrycksformen drama, där begreppet drama betyder 

handling och där ett sätt att bygga upp en historia kan vara genom att dramaturgiskt 
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gestalta den. Läran om det dramatiska berättandet uttrycks i termen dramaturgi. Hur 

används då drama som verktyg i berättande? Dramaturgi handlar om konsten och 

tekniken att bygga upp en historia. Det dramatiska berättandet är lika gammalt som 

människan själv och precis som det muntliga berättandet används det inom psykologi, 

filosofi och pedagogik. Christel Öfverström (2006) visar i sin studie, Upplevelse, 

inlevelse och reflektion – drama som en aktiv metod i lärandet hur lärare tänker när de 

använder drama som metod i undervisningen. Det kan utgöra ett stöd för människan att 

bättre förstå sin roll i sin egen berättelse, sin funktion som huvudkaraktär i sitt eget liv 

och sitt förhållande till människorna i dess närhet. Genom att lyssna till historier om hur 

andra människor levt och lever sina liv kan också människan närma sig de stora

livsfrågorna (ibid.). Det kan i min studie jämföras med hur eleverna tar till sig de 

berättelser som de olika projekten utgår ifrån och gör dem till sina egna.

Drama kan således få eleverna att växa i sitt lärande. Metoden ser till hela individen, 

vilket innebär att eleven i samspel med sina medkamrater lär sig att se saker ur olika 

perspektiv. Det innebär också en möjlighet att se saker på ett annorlunda sätt än tidigare. 

Genom en påhittad handling skapas en erfarenhet och en förståelse för det verkliga livet 

och vilka problem som kan uppstå. Med stöd av drama som metod kan eleverna lära sig 

att gå på djupet i själva lärandet genom den direkta upplevelsen de får när de själva 

agerar eller tar del av en dramasituation.

I dramats form kan eleven uttrycka sig både verbalt och med stöd av kroppsspråket. 

Öfverström (2006) hävdar att dramat kan hjälpa eleverna till olika ställningstaganden, 

vare sig det handlar om att vara för eller emot i olika frågor. Hon kopplar samman drama 

med det emotionella språket. Enligt henne vågar eleverna visa vad de känner i olika 

kommunikativa sammanhang, något som berikar språket i sin helhet. Inom drama betonas 

lyhördhet i kommunikationen mellan lärare och elev och mellan eleverna sinsemellan. 

För att det ska bli ett lärande måste tid avsättas för att försäkra sig om att alla har förstått

uppgiften. När eleven sedan får söka ny kunskap och göra den till sin egen skapas också 

mening. Men användandet av drama i undervisningen har också kritiserats, exempelvis av 
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Jacquet (2011), som menar att många lärare saknar kompetens att undervisa inom 

kommunikativa och gestaltande områden där bland annat drama ingår. Kritiken är 

relevant eftersom multimodalt berättande som innefattar drama har reducerats inom 

lärarutbildningen. Enligt Jacquet (2011) handlar det inte enbart om lärares bristande 

kompetens i ämnet utan även att arbetssättet kan upplevas som tidskrävande och rörigt, 

som enligt henne är övergående. I den här avhandlingen ingår drama eller dans och 

rörelse i samtliga projekt som studeras, inte bara som en del i elevernas multimodala 

berättelser utan även genom de workshoppar som ingår i projekten.

Multimodalitet

Den multimodala teorin är en förhållandevis ung teori och fortfarande pågår en aktiv 

diskussion om teoretiska ramar, begreppsdefinitioner, möjligheter och begränsningar i

forskningen (Jewitt 2009a, 2009b). Några av de forskare som varit ledande i fråga om 

bildandet av multimodal teori är Gunther Kress och Theo van Leeuwen. I samarbete med 

andra forskare inom fältet bildade de The New London Group. Året var 1994 och syftet 

med bildandet var att utveckla teorier och metoder för undervisning i ett globalt modernt 

samhälle som ständigt utvecklas. Deras teorier utgår från systematisk funktionell 

lingvistik (SFL), diskursanalys och sociosemiotik och presenteras i A social semiotic 

approach to contemporary communication (Kress, 2010) och The Routledge Handbook of 

Multimodal Analysis (Jewitt, 2009a, 2009b, 2009c).

Teorier om multimodalitet utgår ifrån hur människor erfar, förstår och kommunicerar 

med sin omvärld genom en mängd olika uttrycksformer eller modaliteter (tal, skrift, dans, 

drama, bild, musik och gester). Kress (2010) förklarar det med att socialsemiotisk 

multimodalitet främst omfattar två områden, en semiotisk och en multimodal. Den 

semiotiska behandlar tecken, mening samt tecken- och meningsskapande medan den 

multimodala behandlar material och uttrycksformer som är inblandade i menings- och 

teckenskapande. De olika sätten som människan klassificerar världen, bygger inte enbart 

på biologiska och psykologiska förutsättningar utan även sociala. Den här ansatsen 

använder jag när jag senare analyserar elevers multimodala berättelser eftersom det 
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socialsemiotiska perspektivet också lyfter fram betydelsen av elevernas sociala samspel 

och inte begränsas till språket och det visuella.

Meningsskapande teckenvärldar

I det multimodala perspektivet skapas mening i olika teckenvärldar (eng. modes) genom 

de meningspotentialer (eng. affordances) eller resurser som de olika teckenvärldarna 

disponerar (Selander & Kress, 2010). De ska betraktas som kompletta resurser och kan på 

egen hand skapa betydelser. Mening som genereras via den visuella teckenvärlden,

exempelvis bilden, är ett sätt att skapa mening. Andra teckenvärldar är exempelvis tryckt 

skrift, rörelse eller ljud (Selander & och Kress, 2010:26 och 40). Sett ur barnets 

perspektiv har livet olika meningserbjudanden som kan ha olika betydelser på grund av 

kulturella och sociala faktorer. Det innebär att ett meningserbjudande är något som bara 

den enskilde individen kan bestämma som meningsfullt eftersom barnens intressen och 

erfarenheter utvecklas utifrån kulturellt och socialt anpassade fysiska miljöer. Därmed 

skapas också meningsfulla handlanden genom den fysiska miljön (Gibson, 1986).

För att åskådliggöra de olika teckenvärldarna använder jag mig av en egen översättning 

av Cope och Kalantzis (2000:26) figur ”The integrated meaning making systems of 

electronic multimedia texts”. Jag benämner modellen ”multimodalhjulet” (figur 1).

Multimodalhjulet visar hur de olika teckenvärldarna kopplar till olika resurser för att 

skapa mening. I själva navet existerar resurserna i form av tårtbitar som är knutna till den 

teckenvärld där de används. Till exempel i fråga om det visuella meningsskapandet är 

resurser som färg, förgrund och bakgrund centrala, medan rumsligt meningsskapande 

fokuserar på form av skiftande slag. Jag har använt mig av multimodalhjulet för att

identifiera de teckenvärldar som eleverna har använt sig av i sina bilder och berättelser 

från de olika projekten. Vanligtvis sker meningsskapandet via ett flertal teckenvärldar 

samtidigt, det vill säga det som åskådliggörs i den yttre cirkeln närmast tårtbitarna. Den 

yttersta cirkeln illustrerar det multimodala meningsskapandet där flera teckenvärldar 

används samtidigt. Olika meningserbjudanden kan sedan uppfattas olika beroende på 

vilken teckenvärld som är i fokus.
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Den teknologiska utvecklingen medför att andra teckenvärldar än den verbalspråkliga 

blivit mer tillgängliga och lättare att använda för att skapa mening. Tillkomsten av de 

digitala medierna, där såväl produktion som distribution, har förenklat meningsskapandet

och de tidigare mer traditionella medierna som böcker och tidningar har utökats med tv-

mediet, datorer, mobiltelefoner, surfplattor med mera. Enligt Säljö (2005) har det ändrat 

förutsättningarna att se på lärande. Han menar att man måste se lärandet utifrån en teori 

som både lyfter fram och betonar de förändringar som sker. När det gäller den 

multimodala teorin och de begrepp som utvecklats inom den är dessa ett sätt att hantera 

det moderna meningsskapandet (Selander & Kress, 2010: 29--31).
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Figur 1. Multimodalhjulet, efter New London Group (Cope & Kalantzis, 2000:26)

Elevernas berättande i de olika projekten är multimodalt så till vida att eleverna använder 

många olika teckenvärldar i sitt meningsskapande samtidigt. De meningsskapande 

teckenvärldar som förekommer i de olika projekten är främst verbalspråklig design, 

visuell design, rörelsedesign och rumslig design. Nedan beskrivs begrepp som 

tillsammans med multimodalhjulet har varit centrala i mina analyser av delprojekten. 

Samtliga projekt inkluderar en verbalspråklig design där jag visar på strukturer, 
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vokabulär och symboler i elevernas representationer. I Väsen förekommer även en 

rumslig design genom att eleverna skapar ett väsen i naturen samt en visuell design när de 

ritar och målar. Dessutom förekommer en rörelsedesign genom att de dansar och 

dramatiserar. För att synliggöra och analysera hur elever skapar mening i sina berättelser 

har begrepp som multimodalitet, och meningsskapande resurser varit viktiga.

Meningsskapande och representation

Meningsskapande är ett vidsträckt begrepp menar Kress (2010). Det innefattar tankar om 

lärande, kunskap, information och makt. Genom att använda både ett socialsemiotiskt och 

ett multimodalt perspektiv kan jag undersöka vilka resurser och strategier som eleverna 

använder sig av i sitt meningsskapande.

I den här avhandlingen ska meningsskapande ses som ständigt pågående processer, såväl 

medvetna som omedvetna. Kress menar att när individen realiserar sina uppfattningar om 

världen för sin egen förståelse sker det genom representation och när människan riktar 

meningsskapandet utåt för att nå andra människor kallas det för kommunikation

(modellen om formell lärsekvens, Selander & Kress, 2010). Människan använder sig 

således av olika teckenvärldar vilka jag schematiskt visade i multimodalhjulet. Mestadels 

används de i samspel med andra, men samtidigt ska de erkännas som separata fulla 

meningspotentialer. Kress (2010) visar i sin studie hur lärande erövras genom skiftande 

uttrycksformer, vilka erbjuder sina specifika potentialer för meningsskapande och 

representation. Ett av de exempel han lyfter fram är hur barns gestaltningar efter ett 

museibesök med skolan genererar olika berättelser beroende av om händelsen gestaltas i 

bild eller i skrift. Skrift och bild erbjuder barnen helt olika tecken att berätta med och 

enligt Kress tycks tal- och skriftspråkets inneboende logik främst erbjuda barnen att 

skriva om de viktigaste händelserna och i vilken ordning dessa händelser också sker.

Forskare som Kress och van Leeuwen (2001) använder begreppet multimodal för visuell 

kommunikation. För barn som ännu inte läser konventionellt blir till exempel bilder, 

bildsymboler och foton mera betydelsefulla i den visuella kommunikationen som ofta är 
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förekommande i förskola och förskoleklassens verksamhet. Kress har i ett flertal studier 

undersökt barns visuella representationer i lek, bilder och skrift utifrån ett 

sociolingvistiskt perspektiv (Kress, 1996, 1997, 2000). Han hävdar att det är naturligt för 

barn att använda sig av olika språkliga uttryckssätt i sin kommunikation, på ett sätt som 

liknar dagens multimediala produkter och webdesign. Enligt Selander och Kress (2010) 

handlar multimodalitet om skiftande resurser som tillhandahålls för individen att tolka 

världen och skapa mening. Den betydelse exempelvis gester, ord och betydelser får, är 

avhängigt de sociala sammanhang där de skapats och används. De diskuterar också ett 

designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärande. Enligt dem handlar det om att 

lärande ska ses som ett oavbrutet förlopp i en mångfald av mikrosituationer (Selander & 

Kress, 2010). Omsatt till den här studien innebär det att eleverna hela tiden lär genom att 

försöka upptäcka mönster i olika fenomen och där de använder den kunskap de har 

förvärvat sedan tidigare. En kunskap som de sedan jämför med den nya, eller bearbetar

de kunskaper och klassifikationer av fenomen och företeelser i världen som de redan 

uttryckt. Det handlar således om vilka resurser eleverna använder för att tolka, bearbeta, 

transformera och gestalta en ny representation (Kress, 2010; Selander, 2009).

Selander och Kress (2010) använder begreppet formell lärsekvens och har skapat en 

modell för hur lärandet sker. Denna modell är relevant i min studie eftersom den visar hur 

kunskap görs och hur olika resurser påverkar elevernas transformering av kunskap. Enligt 

dem pågår själva lärandet sekventiellt över tid. Om man vill få en förståelse för lärandet 

som en ”lärsekvens” krävs en avgränsning för att underlätta analys av de olika enheterna. 

Det möjliggör att analysera de handlingar som länkas till varandra, de val som görs, 

vilken typ av tecken som skapas och vilken typ av representation som synliggörs. I min 

studie kan de olika arbetsuppgifterna som lärarna iscensätter i samband med de olika 

projekten ses som formella lärsekvenser där eleverna med hjälp av olika resurser och 

strategier skapar en representation som ska bedömas (Selander & Kress, 2010).

Magnusson (2011) har i sin studie Läsning i en ny tid bland annat analyserat undervisning

utifrån en multimodal teoribildning, när den dominerande texten utgörs av diskursiv 
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pappersburen skrift. Enligt Magnusson sker meningsskapande kontinuerligt då vi hela 

tiden omges av olika meningserbjudanden. Parallellt med att vi skapar kunskap utvecklar 

vi också våra resurser för meningsskapande. Hon menar vidare att de tre begreppen 

lärande, meningsskapande och kunskapande sammantaget kan nyttjas för att förklara vad 

som sker i en aktiv process (Magnusson, 2011). Med utgångspunkt från multimodal teori 

används begreppet design för att inrymma alla aspekter där det aktiva kunskapandet ses 

som en process: designprocessen (Cope & Kalantzis, 2000). När eleverna i min studie 

exempelvis i projektet Gastkram arbetar med att tillsammans skapa egna berättelser är de 

aktiva i en designprocess. De får ta del av en grundberättelse, det vill säga det 

meningserbjudande som de möter. När eleverna lyssnar till grundberättelsen och 

meningsskapar utifrån den arbetar de med att skapa ny mening. Denna nya mening 

övergår sedan till användbar kunskap som de gemensamt tar sig an när de tillsammans 

skapar mening i sina egna nya berättelser. Kress och van Leeuwen (2001) betraktar den 

tillgängliga kunskapen som är skapt av socialt och kulturellt situerade konventioner och 

som premiss för den meningsskapande processen. De menar att designbegreppen är 

användbara för att förtydliga att meningsskapandet har flera nivåer.

Magnusson (2011) menar att användandet av designprocessen för att beskriva det 

multimodala meningsskapande till viss del har många likheter med literacy, men att 

vidgade begrepp som literacy i längden kan bli så mångfasetterade och överlastade med 

för mycket innehåll, att de blir ohanterliga att använda som analysverktyg. Även Elmfeldt 

och Erixon (2007) menar att literacybegreppet mer eller mindre blivit oanvändbart i dag 

som en konsekvens av att det fått ett överskott på mening. Det har kommit att innefatta 

alltför många områden. På liknande sätt ifrågasätter även Kress (2003) användandet av 

literacybegreppet för att synliggöra meningsskapande. Han betonar vikten av att skilja på 

olika teckenvärldar och på hur meningsskapandet produceras, tillika hur budskapet 

kommuniceras, det vill säga inom vilket medium (exempelvis, radio, tv, internet). Men 

enligt Magnusson (2011) använder Kress ändå begreppet literacy trots sin kritik när han 

redogör för meningsskapande och design. Jewitt (2006) lyfter fram en annan aspekt av 

kvarhållandet av literacybegreppet. Hon menar att eftersom begreppet kommit att 
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inrymma så mycket signalerar det att nya sätt att betrakta literacy kan rymmas i tidigare 

definitioner av begreppet. Vidare hävdar hon att användandet av literacy i olika former 

tenderar att hålla kvar hierarkin i meningsskapandet även om det nu finns nya 

meningsskapande verktyg att tillgå som utmanar skriften. I likhet med Kress (2003,

2010), Kress och van Leeuwen (2001) och Cope och Kalatzis (2000) förordar hon istället 

multimodal design (Jewitt, 2006).

I den här studien avser begreppet representation elevernas bilder, deras muntliga och 

skriftliga berättelser där alla sätten att berätta kan användas för att representera en och 

samma händelse. När något representeras skapas mening och betydelse (Wertsch, 1991).

Viktigt i sammanhanget är att representationen aldrig består av direkta avspeglingar. När 

exempelvis bilder produceras eller tolkas, skapas särskilda föreställningar om det som 

avbildas. Eleven eller eleverna (om det är en bild där flera samarbetat) väljer en viss 

inramning och ett visst perspektiv i bilden (Hall, 2003). Bilden visas i ett visst 

sammanhang som i de projekt jag studerat. Språket i bilden tolkas av mig som betraktare 

utifrån vissa referensramar. Det som eleverna avbildat har sällan en entydig eller färdig 

betydelse. Den mening som skapas är beroende av hur något representeras, det vill säga 

med hjälp av vilka tecken detta sker och hur dessa uppfattas av mig som betraktare (Hall, 

2003).

Mediering 

Mediering är ett centralt begrepp inom socialkulturellt perspektiv och bygger på att alla 

människor lär sig, hela tiden, i alla sociala sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv 

baseras på att fysiska liksom intellektuella/språkliga redskap medierar verkligheten för 

människor i konkreta situationer (Säljö, 2000).

Lärande sker således mellan människor i samspel genom att vi kommunicerar med hjälp 

av olika språksystem och medierande verktyg när vi talar, lyssnar, gestaltar, sjunger, ser, 

gör eller luktar (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Grundtanken är att fysiska redskap, 

artefakter, skapade av människan och språkliga redskap medierar världen för 
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människorna i konkreta verksamheter. Leif Strandberg (2006) sammanfattar innebörden 

av mediering på ett liknande sätt och beskriver enligt nedanstående att:

Vi möter världen indirekt. Vår relation till världen är medierad. Mellan oss och världen

finns medierande artefakter – verktyg och tecken – som hjälper oss när vi löser problem, 

när vi minns, när vi utför en uppgift, när vi tänker. Det är bra att ha karta när vi orienterar 

oss i okänd skog. (Strandberg, 2006:11)

Det skulle i så fall betyda att människans relation till omgivningen är indirekt, och att 

språket är det som utgör bryggan mellan världen och människorna. Människan blir den 

som agerar genom dessa medel i en konkret sociokulturell situation. Medieringen handlar 

om att vårt tänkande och våra föreställningar är såväl sprungna ur, som färgade av, vår 

kultur och av kulturens intellektuella och fysiska verktyg (Wertsch, 1991; Vygotskij, 

1999; Säljö, 2000).

Språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning när det gäller vår 

förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord och språkliga 

utsagor medierar omvärlden för oss och hjälper oss att förstå världen omkring oss som 

meningsfull. En enkel indelning för att förstå något, och som kan utgöra grunden för en 

strävan att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, kan indelas i tre funktioner. För 

det första handlar det om språkets utpekande funktion, för det andra dess semiotiska eller 

semantiska funktion, och slutligen handlar det om språkets retoriska funktion (Säljö, 

2000). Vygotskij (1999) benämner den utpekande funktionen för en indikativ funktion.

Med det menar han att det är med hjälp av språkliga kategorier som vi kan peka ut och 

benämna saker i vår omvärld exempelvis hund, häst och, sten. Denna indikativa funktion 

hos ord och uttryck kan ses som en ersättning för hur pekfingret fungerar. Med hjälp av 

språket kan vi till exempel enkelt klargöra vilken aspekt av föremålet som vi finner mest 

intressant. Språket underlättar distinktioner av den typen, medan fingret är betydligt 

trubbigare i sin funktion. Språkets indikativa funktion fungerar alldeles utmärkt utan att 

man ser varandra, medan pekfingrets förmåga att peka ut något är beroende av att man 

befinner sig på samma plats och att man delar syn- och uppmärksamhetsfält med den man 
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kommunicerar med. Språket kan användas för att referera till signifikanta företeelser som 

inte har någon direkt fysisk existens, men som ändå är centrala i mänsklig närvaro. Jag 

tänker här på abstrakta företeelser som demokrati, rättvisa, kärlek, ära, smärta etcetera.

Inte minst är dessa aspekter viktiga när det handlar om det språk vi använder i skolan 

eftersom våra styrdokument vilar på en demokratisk värdegrund (Liberg, 2007).

Frågan om språkets semiotiska/semantiska möjligheter, samt hur språkliga uttryck 

medierar världen är central för Vygotskij (1999, 2005). Genom att erövra språkliga 

kategorier kan vi delta i sociala samspel som formar vårt sätt att tänka. Vygotskij 

benämner detta vårt inre tal, det vill säga former av kommunikation som vi har tagit över 

för våra egna resonemang samtidigt som språket är ett kollektivt, interaktivt, och

individuellt redskap. Det gör att kommunikationen kan fungera som en länk mellan

kultur, interaktion och individens tänkande. Hur individer tillägnar sig innebörder och 

betydelser blir en grundläggande fråga liksom interaktionen mellan människor (Säljö, 

2005). Vi kan berätta om våra upplevelser, men vi kan aldrig dela dem med någon annan 

i full bemärkelse. Någon form av mediering eller representation måste till för att det inre, 

privata, ska bli tillgängligt för andra. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en språklig 

framställning utan gester, mimik och bilder kan också fylla sådana funktioner i vissa 

sammanhang.

Den tredje beståndsdelen, enligt Wertsch (1991), som fokuserar på lärande ur ett 

sociokulturellt sammanhang, handlar om språkets retoriska funktion. Människan föds 

med en orientering mot kommunikation med andra. Redan från början söker hon social 

kontakt och utvecklar olika former av interaktion med personer i omgivningen. Språket i 

sin tur utvecklas då som ett medel för att kunna upprätthålla och utveckla 

kommunikationen. I och med att barnet lär sig ett språk, lär det sig inte bara att knyta 

kontakter med sin omgivning, utan även att ingripa med hjälp av språkliga resurser.

Språket är/blir ett medel för att kunna delta i och påverka interaktionella förlopp (ibid.). 

Att bli en sociokulturell varelse innebär att lära sig att kommunicera (Säljö, 2000; Dysthe, 

2003).
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Språket är konstitutivt i vårt förhållande till omvärlden. I själva skapandet av mening och 

innebörder äger en kulturell kodifiering rum som skiljer sig från direkt återgivning. Med 

det menar jag att kommunikation och praktisk verksamhet inte ska ses som två 

väsensskilda dimensioner av mänsklig verksamhet. Vi kan få en bild av hur 

mångfacetterad vår relation till omvärlden är genom att studera hur en företeelse eller 

händelse förstås eller beskrivs, hur den medieras i språket. Bruner (2002) tänker sig att 

det inom kulturer och samhällen ofta går att finna skillnader i sätt att mediera 

verkligheten som svarar mot olika antaganden. Det kan jämföras med Wertsch som 

menar att människan är känslig för de krav och möjligheter olika praktiker erbjuder. Hur 

vi hanterar situationer beror på vilka rutiner vi skapat, samtidigt som vi också har 

förmågan att ta steget ut från det invanda. Alla delar, såväl individen som den sociala 

praktiken och redskapen, är starkt knutna till varandra och är lika nödvändiga för att 

förstå människors handlande (Wertsch, 1991).

Som jag tolkar Wertsch omsatt till skolans värld betyder det, att genom att delta i 

praktiska och kommunikativa samspel med andra lär sig eleven att resonera och tolka 

verkligheten. De erfarenheter som uppstår i interaktionen med andra elever används 

senare i form av resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Eleverna 

lär sig strategier för att lösa problem och att minnas. I det komplexa samhället spelar 

skolans kommunikativa praktiker en avgörande roll som arena för kognitiv och social 

utveckling. Det är här som barnet erbjuds utvecklingsmöjligheter och det är här som 

värderande kulturella redskap i stor utsträckning görs tillgängliga för barnet. Utveckling

är på detta sätt sociokulturellt producerad och den kommer således inte bara inifrån.

Samtidigt är det viktigt att individen skapar sin egen utveckling inom ramen för de 

sociokulturella möjligheter som erbjuds (Wertsch, 1991).

Mycket av det vi säger har sagts av andra, det vill säga vi lånar kunskaper av diskurser 

och vi talar genom dem när vi argumenterar i sociala praktiker, vilket kan liknas vid

remediering som nästa kapitel handlar om. Enligt Wertsch handlar lärande om att 
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successivt skolas in i diskursiva system som man sedan tänker med och kommunicerar 

med i olika verksamheter (Wertsch, 1991).

Remediering

En av de frågor som jag ställer i den här studien är vilka strategier eleverna använder sig 

av för att skapa ord och berättelser. Bolter och Grusin (1999) redogör i Remediation: 

Understanding New Media för begreppet remediering, vilket kort innebär ett 

återanvändande av något som skapats i ett annat medium. De definierar remediering som

”the representation of one medium in another” (Bolter & och Grusin, 1999:45). Det 

gamla mediet drar nytta av det nya mediets egenskaper och kan lägga till sådana 

beskaffenheter som originalverket hade, beroende på det nya mediets funktioner och 

användningsområde. Det finns olika typer av remedieringar som exempelvis 

återanvändningen av symboler i olika tekniska och digitala föremål, som i mobiltelefonen 

där symbolen för telefonluren eller väckarklockan används som ikoner, eller när en 

roman filmatiseras. Själva begreppet remediering skapades för att tydliggöra vissa trender 

i dagens mediakultur där nya medier oavbrutet tar andra mediers egenskaper och genom 

det ersätter det gamla även om fenomenet i sig funnits sedan länge (Bolter & Grusin, 

1999).

När det gäller digitala spel strävar dessa ofta efter en omedelbarhet (immediacy), vilket 

ska förstås att mediet blir osynligt och upplevelsen som förmedlas blir totalt uppslukande. 

Det betyder nödvändigtvis inte att människan som sitter framför mediet inte är medveten 

om att det som sker inte är på riktigt i den verkliga världen. Det är svårt att uppnå total 

omedelbarhet i spel eftersom verktyg/manualer som normalt används inom dessa 

försvårar en sådan upplevelse. Det kan exempelvis handla om styrsätt och menyer som är 

onaturliga och icke-intuitiva. Bolter och Grusin (1999) menar att omedelbarhet i spel 

förenklas av en grafik som är fotorealistisk, vilket kan vara svårt att uppnå med grafik 

som är skapad efter någon speciell stilriktning. En annan term som Bolter och Grusin 

(1999) lyfter fram i samband med remediering är hypermedialitet. Den försöker inte 

gömma mediets roll i upplevelsen utan lyfter snarare fram dess funktion, vilket i ett spel 
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kan gestaltas genom ett menysystem som inte är integrerat i den specifika spelvärlden. 

Även om remediering ofta kopplats samman med litteratur som filmatiserats, eller 

digitala spel som utvecklats vidare, är den applicerbar i fråga om elevers berättande och 

hur de skapar mening eftersom de gärna exemplifierar korta sekvenser som går att 

härleda till både filmmediet och till olika datorspel.
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DEL: II

Metod och material

I det här kapitlet redovisar jag och diskuterar mina metodologiska val. Jag redogör för 

undersökningens genomförande och för avhandlingens empiriska material och hur jag har 

valt att presentera det. Presentationen visar hur arbetet fortskridit i de olika 

berättarprojekten och hur berättandet skiftar inom de olika språkliga uttrycksformerna. En 

närmare genomgång av analysverktygen, vad de innebär och hur de används, kommer i 

anslutning till respektive analys.

Studien har inriktningen mot den praktiknära skoletnografiska forskning som utvecklats 

inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning. 

Undersökningen kan beskrivas som deskriptiv som av tradition används i etnografiskt

inspirerade studier i nämnda forskningsfält.

En fråga uppstår och den relaterar till forskarens plats och verksamhet i världen. Frågan 

återknyter till forskarens tidigare erfarenheter (Alerby, 1998). Min egen biografi och 

mina intressen och värderingar har påverkat mitt val av forskningsområde. Valet är också 

baserat på mina erfarenheter av undervisning i förskola, grundskola och högskola, där jag 

under de senaste tio åren huvudsakligen verkat i kurser i ämnet svenska, i

lärarutbildningen. Frågorna har också formats genom min sociokulturella tillhörighet, 

mina personliga egenskaper och de sociala processer som jag kommit att ingå i. Eftersom 

såväl kommunikation, interaktioner som handlingar måste förstås i den kontext där de 

utförs, är det tvunget att dessa tolkas utifrån de förhållanden och förutsättningar som 

gäller i sammanhanget (Atkinson, 2001; Hammersley & Atkinson, 1995). Därför är det 

viktigt att forskningen genomförs i en interaktiv process som skapas mellan den egna 

personens historia, kön, sociala tillhörighet, etnicitet och de människor som studeras 

(Denzin & Lincoln, 2011). 
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Ett personligt förhållningssätt till undersökningen ställer krav på fortlöpande självkritiskt 

arbete, där värderingar och annat som kan ha inverkan på undersökningen skärskådas 

(Ehn & Löfgren, 1996). För att säkerställa en objektiv bedömning har det varit viktigt att 

tydligt formulera urvalskriterier och metodiskt analysera insamlat material, och inte låta 

mina erfarenheter efter många år inom förskola och grundskola påverka resultatet.

Etnografi

Avsikten är att med stöd av etnografiska metoder innefattande klassrumsobservationer, 

intervjuer samt elevernas texter och bilder undersöka meningsskapande i elevers 

multimodala berättelser som har skapats i estetiska lärprocesser. Jag undersöker även 

lärare och pedagogers uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande 

och hur det kommer till uttryck i undervisningen. Utgångspunkten är att följa några 

berättarprojekt där multimodalt lärande står i centrum. I navigerandet mellan några 

tänkbara kvalitativa metoder fann jag att etnografin var den som bäst passade mitt syfte. 

Andra metoder var narrativ ansats, grounded theory och fenomenografin. Det hade varit 

möjligt att utgå från en narrativ ansats om syftet med min studie hade varit mer inriktad 

på att studera elevers berättande som enbart subjektskapande, det vill säga hur vi skapar 

oss själva som en enhet/helhet genom en dramaturgi som vi förstår oss själva utifrån.

Grounded theory hade även den kunnat användas, om mitt syfte varit att studera de 

sociala processer som sker mellan lärare och elev eller mellan elev och elev. Syftet hade 

då kunnat vara att formulera en teori eller en modell som förklarar ett fenomen där det 

övergripande målet varit att visa på orsaksförhållanden eller orsakssammanhang. I likhet 

med den etnografiska forskningsansatsen sker datainsamlingen inom grounded theory i 

form av intervjuer, observationer och insamling av skriftligt material. Däremot 

presenteras resultatet i form av en modell eller teori över ett antal begrepp som är 

relaterade till varandra. De frågor som ställs handlar om vilka betingelser och villkor som 

finns och hur interaktionen sker mellan olika aktörer, samt vilka strategier och taktiker 

som finns och deras konsekvenser (Aspers, 2007; Stensmo, 2002).
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Den fenomenografiska ansatsen hade även den kunnat vara ett tänkbart val om studiens 

syfte varit mer inriktat mot att beskriva och analysera elevernas tankar om olika fenomen 

i omvärlden men med koppling till deras multimodala berättelser. Fenomenografins 

inriktning handlar om att beskriva människans sätt att förstå fenomen i sin omvärld vilket 

jag inte fann tillämpbar i den här studien. Uppmärksamheten riktas mot att se olikheterna 

snarare än likheterna vad gäller människans sätt att uppfatta omvärlden (Kroksmark, 

2007). Jag vill undersöka hur elever lär och skapar mening genom berättelser men syftet 

är inte primärt att skapa en djupare förståelse av själva lärandet som fenomen.

Jag har använt mig av en etnografisk ansats för att skapa, samla in, bearbeta, analysera 

och tolka datamaterial. Etnografin kommer från grekiskans ethnos, som betyder folk och 

graphia, som betyder skrivning (Kullberg, 2004). Utifrån min erfarenhet som verksam 

lärare kände jag att jag kunde återkoppla till mina tidigare erfarenheter där skillnaden låg 

i fördjupningen av själva reflekterandet kring det jag observerade. Med andra ord, tankar 

och reflektioner som jag i egenskap av lärare funderat över kunde jag nu i ett forskande 

perspektiv använda till reflektion, analys och teoribildning.

I likhet med andra vetenskaper har etnografin utvecklats i samspel mellan empiriska data 

och teori. Inom etnografisk forskning vill forskaren komma nära det som ska studeras 

genom att själv befinna sig i den miljö som ska undersökas under kortare eller längre 

perioder. Avsikten är således att undersöka en process i en så naturlig miljö som möjligt. 

Genom att under en tid vara en del av den miljö, får jag som forskare en större förståelse, 

insikt och känsla för undersökningen (Geertz, 1973). En grundläggande uppfattning inom 

etnografin är att forskaren som ett led i förståelsen av andra människors sätt att leva och 

lära tar vara på dessa människors erfarenheter genom deras uttryckssätt, via deras 

handlingar och yttranden. Framförallt gäller det att se det implicita bakom handlingen, 

det vill säga det underförstådda, det som inte klart visar sig (Emerson, Fretz & Shaw,

1995). Avsikten är också att studera hur handlingar och det som sägs förändras över tid 

och från situation till situation (Kullberg, 2004). För att använda sig av en etnografisk 
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metod måste forskaren inte bara vara medveten om teorin och metoden, utan även 

använda sin fantasi (Berglund, 1985).

Multimodal analys

Undersökningen har kommit till i ett spänningsfält mellan det multimodala synsätt som 

jag i huvudsak valt att utgå ifrån och den undervisningspraktik som jag har följt för att 

samla in det empiriska materialet. Metoderna (intervjuer, observationer, elevtexter och 

bilder) för att samla in mitt material är gängse förekommande inom kvalitativ forskning 

(Denzin & Lincoln, 2011). Jag har med utgångspunkt från ett sociokulturellt synsätt 

tillämpat en teori som kan peka på didaktiska möjligheter i undervisningspraktiken. Även 

om studien kan beskrivas som deskriptiv i den tradition som finns av etnografiskt 

inspirerade undersökningar innehåller den också analysverktyg från det multimodala 

forskningsfältet. Främst har jag valt att använda det multimodala perspektivet för att tolka 

och beskriva det empiriska materialet. Men jag använder även andra begrepp i mina 

analyser, vilka är hämtade från det multimodala forskningsfältet. Det gäller främst i 

analyserna av elevers berättande för att synliggöra vilka meningsbärande resurser som 

finns i deras berättelser och hur dessa kommer till uttryck. Avhandlingen ska dock inte 

betraktas som en multimodal undersökning. Snarare används det multimodala 

perspektivet och dess redskap (Jewitt, 2009b). Med utgångspunkt från en multimodal 

teoriram, med fokus på såväl elever som lärare, har jag eftersträvat att lyfta fram hur 

resurser används i elevers meningsskapande och inom undervisningskontexten. En 

komplett multimodal analys av exempelvis den sociala interaktionen i bildsamtalen 

(kapitel ”Väsen”) hade krävt andra insamlingsmetoder.

Eftersom den multimodala analysmetoden är relativt ny diskuteras fortfarande vad som 

innefattar multimodala data och hur dessa ska synliggöras i transkription (Flewit, 

Hampel, Hauck & Lancaster, 2009). Jag menar att för att fullt ut kunna synliggöra vad 

som uttrycks i olika teckenvärldar i en klassrumssituation, krävs både rörlig bild- och 

ljudupptagning kombinerat med observationer, observationsanteckningar och foton. En

multimodal transkription bör lyfta fram gester, intonation och ansiktsuttryck, vilket inte 
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är möjligt med enbart ljudupptagning och foton. Jag bedömer dock att mina 

observationsanteckningar från lektionerna ger möjligheter till en multimodal analys 

eftersom jag där noterat vad som sägs, görs och hur undervisningsmiljön ser ut (Flewit, et 

al, 2009).

Studiens genomförande och empiriska material

I det här avsnittet redogör jag för de överväganden jag gjort när det gäller val av projekt, 

skolor, lärare och klasser, samt hur undersökningen genomförts. Vidare beskriver jag hur 

materialet har bearbetats och analyserats.

Val av projekt, skolor, lärare och elever

Valet av skolor har delvis utgått från att vissa skolor efterfrågat ett samarbete med 

Kulturskolan. De kommunala skolorna anmäler själva sitt intresse att delta i olika projekt

initierade av Kulturskolan. Kulturskolans pedagoger arbetar med klasser och grupper i 

samverkan med skolans lärare och pedagoger. Samverkan syftar till att bredda och 

fördjupa elevernas lärande med hjälp av estetiska lärprocesser i enlighet med läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011).

En framgångsrik faktor inom kommunen har under de senaste sex åren varit att satsa på 

kulturen som ett viktigt bidrag till en attraktiv livsmiljö. Kulturskolans verksamhet finns 

uttryckt i olika utvecklingsplaner inom kommunen, t.ex. i Kommunens vision 2050, där 

den också ingår som en del i kommunens profilering. Syftet med kulturen är enligt 

kommunens mål för kulturpolitiken: att främja lek och experiment, skapa förutsättningar 

för nya initiativ och nya idéer, ge förmåga att planera för det oförutsedda och 

obeskrivbara samt vidga utrymmet för kultur i förskola, skola och fritid (från kommunens 

avsiktsförklaring, 2009). Inom kommunen betonas att samspelet mellan estetiska 

uttrycksmedel och lärande har hög prioritet i Barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhet för skola och förskola. Där markeras även betydelsen av estetiska 

lärprocesser som redskap för barns lärande. Vidare läggs tonvikten på att Kulturskolans 
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funktion är att vara en motor för regionala satsningar för barn och ungdom, såväl inom 

kultur som inom utbildning (Kommunens vision 2050).

I Kulturskolans avsiktsförklaring uttrycks att de i sitt arbete ska verka för att alla barn och 

ungdomar i kommunen ska få ta del av, och delta i, kulturell verksamhet för att kunna 

växa som människor och utveckla förmågor i ett livslångt lärande. Kulturskolans uppdrag 

är att öka integreringen av estetiska ämnen i skolans dagliga arbete, för individens 

utveckling och lärande, samt att bidra till ökad måluppfyllelse. Det gör man genom att 

stödja kreativt skapande arbetsformer som en naturlig del i skolvardagen.

Projekten har som syfte att inspirera till berättande och ge verktyg till lärare och elever att 

arbeta med berättande i alla dess former. De var utformade på olika sätt, vilket medförde 

att urvalet och antalet deltagande i respektive projekt varierade. Det kommer också att 

spegla presentationen där två av projekten, som jag följde under en längre tid, ges mera 

plats i resultat- och analysdelen. Det är de två projekten som bedrevs på två specifika 

kommunala skolor, medan de andra två projekten omfattade ett flertal skolor inom 

kommunen. Det som styrde mitt val av projekt var att de använde sig av multimodalt 

berättande. Jag kunde studera hur berättandet utvecklades i klassrummet med fokus på de 

yngre åren i grundskolan eftersom projekten pågick under flera terminer. Initialt var min 

avsikt att enbart följa de projekt som vände sig till förskoleklass och grundskolans år 1–3,

men detta utökades senare till att även omfatta grundskolans år 4–5. Anledningen var att 

jag ville undersöka hur berättandet kommer till uttryck i senare år när eleverna kommit 

längre i sin läs- och skrivutveckling.

Vidare bygger mitt material på djupintervjuer med totalt sexton lärare som varit 

verksamma i projekten och på observationer. I materialet ingår också intervjuer av elever, 

men dessa har mer karaktären av informella samtal än intervjuer. Urvalet av deltagande i 

den empiriska studien var avhängigt de lärare och elever som deltog i de olika projekten.

I det första projektet Väsen bestod arbetslaget av totalt fyra klasser med sammanlagt 94 

elever från årskurs två och tre i grundskolan samt två fritidspedagoger och fyra 
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klasslärare. En danslärare och två musiklärare från Kulturskolan deltog också i projektet. 

I det andra projektet, Dammråttans städservice deltog sammanlagt 750 elever från 

årskurs två och tre samt deras lärare. Mina observationer från det projektet bygger främst 

på en av dessa klasser (29 elever). I det tredje projektet Gastkram deltog flertalet av 

kommunens elever från grundskolans år 4 och 5 och deras klasslärare, två danslärare, två 

dramalärare, en medialärare, en sånglärare och tre bildlärare. Slutligen i det fjärde och 

sista projektet Esmeralda och vättarna deltog två dramalärare, två förskollärare och två 

klasslärare samt ca 40 elever i åldern 6–7 år.

Eftersom materialet är omfattande och belyser berättande utifrån flera aspekter har jag 

valt att plocka ut vissa specifika delar för att ge en bild av hur berättandet kommer till 

uttryck genom de estetiska språken i form av text, bild och drama I projektet 

Dammråttornas städservice studerade jag vilka strategier eleverna använde sig av vid 

skapandet av en ordbok, med deras egenskapade ord, och hur de valde att illustrera och 

själva berätta om hur de tänkte när de bestämde ordets innebörd. I projekten Väsen, 

Gastkram och Esmeralda och vättarna har jag främst undersökt vilka resurser och 

strategier som eleverna använder i skapandet av sina berättelser/representationer.

Slutligen analyseras intervjumaterialet från de olika lärarna och pedagogerna och hur de 

förhåller sig till en vidgad syn på språk och text och hur de ser på berättande som ett 

didaktiskt verktyg i undervisningen.

Min studie har dels bedrivits i klassrummet som autentisk miljö, det vill säga i elevens

och lärarens vardag och dels i Kulturskolans lokaler. Jag finner det viktigt att påpeka 

detta eftersom förutsättningarna ser olika ut i de båda miljöerna. I den egna skolan 

genomfördes projekten med de förutsättningar som fanns till förfogande i form av 

arbetsytor, vilket inte alltid är det optimala när man exempelvis arbetar med estetiska 

uttrycksformer. Kulturskolans lokaler är mer anpassade till den typen av verksamhet. Där 

är varje sal utformad för den verksamhet som sker, som speciella salar för dans och 

drama och rikligt utrustade bildsalar. I skolan ska oftast all verksamhet ske i det egna 

klassrummet, vilket gör det svårt att lämna material framme eftersom klassrummet 
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används för nästan all undervisning med undantag för idrott och musik. Fördelen med 

skolans lokaler är dock att eleverna känner sig trygga i den miljön. Samtidigt upplever 

många elever och lärare att det är stimulerande att få lämna skolan och byta miljö, vilket 

flera av såväl lärarna som eleverna lyfte fram vid intervjutillfällena.

Undersökningens inledande fas

Under våren 2009 tog jag kontakt med Kulturskolans rektor för att höra mig för om de 

planerade att starta något eller några berättarprojekt i samarbete med grundskolan. Jag 

fick då information om att ett berättarprojekt skulle påbörjas som kunde vara intressant 

för mig att följa. Temat skulle vara ”Sagans värld”. Vid två olika tillfällen under våren 

2009 presenterade jag syftet med mitt kommande avhandlingsprojekt, dels för 

Kulturskolans pedagoger och dels för grundskolans lärare. Alla ställde sig positiva till 

mitt deltagande. Projektet pågick under hela höstterminen 2009. Parallellt med projektet 

pågick ett annat berättarprojekt, även det i samarbete mellan grundskolan och 

Kulturskolan. Det vände sig till årskurs fyra och fem i grundskolan och pågick under två 

terminer. I det projektet utgick man också ifrån berättandet, men med ett annat perspektiv

(mer om själva utformningen av projekten ges under avsnittet Fyra kultur- och 

berättarprojekt i skolan). Genom att följa det här projektet fick jag chansen att studera de 

elever som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling, vilket gjorde att jag kunde utöka 

åldersspannet till att även omfatta årskurs fyra och fem i grundskolan. I takt med att jag 

lärde känna pedagogerna som var involverade i de olika projekten och dessutom fick 

insyn i olika fora, såsom pedagogernas planeringsträffar och studiedagar, växte det 

empiriska materialet.

I slutet av den första terminen fick jag vetskap om att ytterligare ett berättarprojekt var på 

gång som vände sig till årskurs två och tre. Jag blev tillfrågad om jag var intresserad att 

delta som forskare och eftersom projektet i likhet med de andra projekten fokuserade på 

multimodalt lärande bedömde jag att det kunde bli ett viktigt komplement till mitt övriga 

material. Eleverna arbetade med språkutveckling genom ordskapande övningar. Jag såg 
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därför möjligheten att undersöka vilka resurser och strategier som de använde i sitt 

skapande av ord.

Projektet var upplagt så att varje klass hade fyra träffar med Kulturskolans pedagoger. 

Däremellan arbetade de på egen hand med olika uppgifter. Jag var med vid alla tillfällen 

och hade även tillgång till det totala materialet som byggde på alla elevers arbeten från de 

deltagande skolorna som slutligen ingick i den färdiga ordboken. Vid ett av mötena med 

de ansvariga pedagogerna för projektet framförde jag att jag skulle vilja ha ytterligare 

material kring hur elevernas skriftliga berättande utvecklades över tid. Det visade sig då 

pågå ett projekt som kunde vara lämpligt att följa och därifrån fick jag värdefullt underlag 

från ett fjärde projekt, som nästan helt fokuserar på skriftligt berättande. 

Etiska överväganden

I genomförandet av min forskning har jag följt de etiska regler som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa regler har fyra kriterier, uttryckt i form 

av krav som en studie ska uppfylla för att ge erforderligt skydd till individen i 

forskningen. De fyra kriterierna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

För att uppfylla informationskravet av det första projektet Väsen skrev jag ett brev till 

elevernas föräldrar och berättade om mig själv. Där uttryckte jag en önskan om att som 

forskare följa det projektarbete som skulle påbörjas i elevernas klasser. Brevet lämnades 

ut till klassläraren som vidarebefordrade brevet till elevernas vårdnadshavare (bilaga 1). 

Jag fann det viktigt att redan initialt vara noga med informationen till alla berörda. Min 

önskan mottogs positivt och föräldrarna ställde sig välvilliga till mitt deltagande. Jag hade 

även ett möte med skolans rektor där jag beskrev mitt kommande forskningsarbete och 

hur materialet skulle dokumenteras för att garantera anonymitet.

Eleverna hade också, av sina klasslärare, informerats om min närvaro i klasserna och att 

jag skulle vara med och observera de dagar projektet pågick. Vid första tillfället berättade 

jag för dem att jag var forskare och att de skulle ingå i en studie som skulle utmynna i en 
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bok som handlade om berättande på olika sätt. Jag talade också om för dem vad jag 

främst skulle studera. Eleverna hade många frågor i början och tyckte det var spännande 

att dels ha en forskare med, dels att det arbete de skulle genomföra skulle 

uppmärksammas av mig och dessutom publiceras i en kommande bok. Jag var noga med 

att poängtera att eleverna såväl som skolorna och dess lärare skulle vara anonyma, vilket 

även gällde de andra projekten som jag deltog i.

Under min vistelse blev jag en person som såväl lärare som elever gärna anförtrodde sig 

till, eftersom jag mestadels av tiden fanns i deras närhet under arbetet. Det var inte helt 

lätt och stundtals kände jag en viss frustration i förhållandet mellan ett personligt 

”lärarjag” och ett professionellt ”forskarjag”. Det är inte helt ovanligt vilket även Ewald 

(2007) vittnar om i sin avhandling. Hon uttrycker att hon stundtals upplevde sig som en 

dålig kollega och likaså en avvisande lärare gentemot eleverna när de vände sig till henne 

för hjälp. I avhandlingstexten är samtliga platser och personer fingerade. Min 

undersökning ska inte läsas som knuten till enskilda personer utan fokus har legat på hur 

berättandet kommer till uttryck i det pedagogiska arbetet och hur de olika pedagogerna 

och lärarna använder det multimodala berättandets möjligheter som ett didaktiskt verktyg 

i undervisningen.

Forskarrollen

Som forskare är det viktigt att reflektera över rollen och hur rollen påverkar dem jag 

interagerar med. Det är också viktigt att reflektera kring hur jag själv påverkas och vilka 

konsekvenser detta har för mitt skrivande och mina resultat. Det handlar om att ta hänsyn 

till att forskarrollen är relationsbetingad så till vida att problem kan uppstå mellan mig 

som forskare, och min privata sfär, i relation till mina förväntningar, kunskaper, de 

ingående teorierna, metoderna etcetera, och även till dem som studeras och deras 

förväntningar.

Precis som andra människor är jag delaktig i vardagslivets livsvärld i den meningen att 

jag har en ”naturlig inställning” till den för att använda Husserls (1970) och Schützs
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(2002:78) formulering. I de flesta avseenden skiljer jag mig inte från andra människor 

utan går in med mina värderingar, mitt synsätt och mina erfarenheter. Jag tar vissa saker 

för givna och reflekterar heller inte alltid över dem. Till det kan också läggas privata, 

politiska och personliga intressen, vilka är betydelsefulla som drivkrafter när det gäller 

mitt agerande ute i fält. Däremot är det viktigt att ha en vetenskaplig attityd. Schütz 

(1962: 246) skildrar forskaren som en disinterested observer, med vilken han menar att 

forskaren måste sätta en parentes kring det intresse som han/hon har som deltagare i 

forskningsfältet. Såväl aktörernas liv, deras strävan, åsikter och hela deras livsvärld ingår 

i forskarens studieområde. Forskarens uppgift som deltagare är att förstå vad som sker 

och inte att nå samma mål som fältets deltagare kämpar för. Som forskare ser jag det 

därför angeläget att undvika att dras med i spelet som spelas i fältet där olika aktörer kan 

ha olika intressen och där jag som forskare av många ses som en person som blir deras 

företrädare. I min roll handlar det om att i största möjliga mån förhålla mig neutral till 

den miljö jag studerar även om jag är väl bekant med den miljön.

Idag upplever många lärare sin arbetssituation som tung. De är mer än någonsin 

påpassade såväl kollektivt via medier, som individuellt genom interna utvärderingar. 

Arbetsbördan är mer reglerad än tidigare. En förutsättning att bedriva forskning är att få 

acceptans i fältet, vilket inte är en självklarhet (Aspers, 2007). Ofta krävs det både mod 

och en viss form av säkerhet i lärarrollen att låta sig granskas i sin undervisning av någon 

utomstående. Det var angeläget för mig att få god kontakt med såväl lärare som elever för 

att inge förtroende eftersom jag, längre fram, hade för avsikt att genomföra 

djupintervjuer. Vanligtvis söker sig den intresserade forskaren till personer som har 

prestige, status eller högre position inom fältet. De kallas gatekeepers och fattar besluten 

om tillträde till fältet. Det svåra kan dock vara om forskaren söker tillträde från toppen 

och utgår därifrån med ambitionen att faktiskt studera dem som arbetar längst ned i 

hierarkin, då kan det vara ett oöverstigligt steg att skapa förtroende med den senare 

gruppen (Goffman, 2002). Likväl som det kan finnas ”grindöppnare” kan man möta på 

grindvakter som stänger eller begränsar rörligheten. Därför är kontakten med 

grindvakterna viktig och ofta handlar det om att gradvis bygga upp förtroendet hos 
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aktörerna i fältet. I mitt fall visade det sig inte vara något problem. Jag var välkommen att 

följa samtliga projekt från initialskedet till dess de avslutades. Möjligen underlättade det 

att jag själv har en lång erfarenhet som lärare i förskolan och grundskolan och är väl 

förtrogen med den miljö som jag nu skulle vistas i som forskare.

Medföljande observatör

En vanlig undersökningsmetod som används inom etnografisk forskning är deltagande 

observation. Av tradition utgör metoden en grundläggande och dominerande del av den 

etnografiska forskningsansatsen. Den används inom etnografiskt fältarbete på grund av 

svårigheten att med ord beskriva sociala processer och strukturer. Fördelen är att den inte 

är beroende av deltagarnas förmåga att delge information utan grundar sig istället på 

observatörens iakttagelser (Fangen, 2005; Hammersley & Atkinson1995; Adler & Adler, 

1994). Stundtals kan rollen som deltagande observatör betyda olika grad av deltagande i 

den verksamhet som ska studeras. I mitt fall var det så. För att ge en mer korrekt 

beskrivning av min roll som observatör kan den snarare liknas vid att jag var en 

medföljande observatör (Ambjörnsson, 2004:39; Ewald, 2007:55; Bergman, 2007:76). 

Jag valde att inte gå in i rollen som professionell vuxen med ansvar för verksamheten 

utan höll mig mer i bakgrunden och observerade. För min del handlade det främst om att 

jag nyfiket och intresserat följde pedagogernas, lärarnas och elevernas upplevelser och 

arbeten i de olika projekten.

Eftersom strukturen varierar mellan projekten både vad gäller projektens genomförande 

på plats, och hur de sedan utvecklades under tid, var min plats som medföljande 

observatör skiftande. Men jag fann det betydelsefullt att vara med i så många aktiviteter 

som möjligt för att skaffa en förståelse för helheten, vilket är en god hjälp för att även 

förstå delarna. Samtidigt är det viktigt enligt Aspers (2007) att ta sig tid att bearbeta sina 

observationer och ta en paus från fältet. Det behövs tid till reflektion i syfte att öka 

kvaliteten på arbetet.
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I ett av projekten, Dammråttornas städservice, bedrevs det mesta av arbetet i elevernas 

”hemklassrum”, och precis som eleverna hade sina platser i klassrummet hade jag min 

speciella plats. Det fanns en bänk vid ena sidan av klassrummet som blev min bas, men 

den blev också en plats som jag behöll när klassen hade olika samlade aktiviteter. Mitt 

val av plats tydliggjorde samtidigt att jag inte var någon traditionell lärare, eftersom 

lärare ofta har sin symboliska plats längst fram i klassrummet. Från min position hade jag 

god överblick över det som skedde i klassrummet. Då och då lämnade jag dock min plats 

för att prata med eleverna när de arbetade för att få en bild över hur de resonerade. Vid de 

olika projektdagarna valde jag oftast att följa de olika lärarna under deras olika 

arbetsfaser, främst i undervisningen men även vid raster, i personalrummet och vid 

planeringar. Jag hade stor frihet att röra mig mellan de olika grupperna. Det gjorde att jag 

själv kunde välja vad jag ville observera vid just det tillfället för att få en tydligare bild av 

hur berättandet kom till uttryck. Mina val utgick ifrån att jag ville observera de olika 

uttrycksformerna var för sig. En förutsättning för att detta skulle fungera var att varken 

lärare eller elever skulle uppleva att jag var där för att kontrollera utan för att lära. Efter 

en tid kände jag att jag blev en alltmer normaliserad del av miljön som jag deltog i. Det

var ingen som i någon högre grad reagerade på att jag fanns där, vilket gjorde det lättare

att fokusera på själva forskningen. Hela tiden pågick ett växelspel mellan analys, 

fältarbete och skrivande av fältanteckningar där de senare försåg mig med såväl översikt 

som djup (Aspers, 2007).

Loggbok/fältanteckningar

En av mina mest värdefulla artefakter under insamlandet av empirin var mina 

fältanteckningar. Jag skrev ner allt som jag observerade under genomförandet av de olika 

projekten. När dagen var slut renskrev jag det jag sett och upplevt under dagen, och 

reflekterade över vad som kommit till uttryck under de lektioner jag följt. Jag noterade 

också idéer och tankar och eventuella frågor som jag ville få svar på i kommande 

observationsbesök. I början var anteckningarna detaljerade och täckte in helheten men 

övergick senare till att fokusera på vissa teman, exempelvis multimodalt lärande och hur 
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eleverna skapade mening. Anteckningarna blev också mindre detaljerade på så sätt att de 

bara täckte in vissa aspekter som var intressanta att studera vid just det tillfället. Det ska 

inte förstås som att andra aspekter inte var lika meningsfulla utan att deras kontexter 

täcktes av det totala forskarmaterialet. Ett skäl, förutom att föra noggranna 

fältanteckningar som ett stöd att komma ihåg olika händelser, är att själva processen i sig 

ger mig en möjlighet att distansera mig från materialet. Jag kan sedan se över mina 

anteckningar och reflektera vidare över det jag observerat. Det var också en av 

anledningarna att jag redan tidigt i mina observationer ville se om det var möjligt att 

skönja olika mönster som kunde vara användbara i det kommande analysarbetet. Aspers 

(2007) beskriver sex frågor som forskaren alltid bör ställa när det gäller fältanteckningar. 

De strukturella frågorna utgår från: ”Vad som sker, när det sker, var det sker, med (av) 

vem det sker, hur det sker och (senare) varför det sker (Aspers, 2007:122)”. Dessa frågor 

underlättar inte enbart vid själva observationstillfället utan har även varit till nytta i

analysarbetet.

I etnografisk litteratur framhålls vikten av att snarast möjligt efter observationen 

dokumentera de upplevelser forskaren varit med om för att minimera risken att viktiga 

detaljer faller bort (Atkinson, 2001; Emerson et al, 1995; Hammersley & Atkinson, 

1995). Utöver fältanteckningar, intervjuer och fotografier samlade jag också kontinuerligt 

in elevernas bilder och texter. Mina centrala forskningsfrågor har blivit mer framträdande 

i materialet allteftersom jag har läst och reflekterat över det, vilket har underlättat det 

slutliga analysarbetet.

Intervjuer 

En av metoderna som jag använt mig av är intervjuer. Det finns olika grad av struktur i 

intervjuer och jag har nyttjat den tematiskt öppna intervjun (Aspers, 2007) som liknar 

samtalets logik där teorin sätts inom parentes. Med det menas att jag som forskare enbart 

fokuserar på och analyserar det informanten berättar och inte på bakomliggande teorier. I

den tematiskt öppna intervjun utvecklar jag samtalet samtidigt som jag identifierar ett 

antal teman, som till exempel lärarnas syn på lärande.
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Det ideala samtalet äger rum utan maktutövning mellan parterna, och sker på samma 

villkor. Likväl måste man vara medveten om att intervjuaren ofta styr då hon/han har en 

tydlig agenda med specifika frågor. Tre problem kan då uppstå enligt Aspers (2007). För 

det första kan maktobalansen skapa en otrevlig, och för forskaren, ogynnsam situation, 

eftersom forskaren är beroende av informantens villighet att låta sig intervjuas. För det 

andra kan intervjuaren styra samtalet till att enbart handla om delar av den livsvärld som 

informanten lever i. För det tredje sker tolkningen och förståelsen för vad som sägs 

utifrån intervjuarens förkunskap (Aspers, 2007). Det är därför viktigt att se det som en 

process att ge makt till informanten även om det är jag som intervjuare och forskare som 

har den, och som bär ansvaret för vad som slutgiltigt presenteras (Gubrium & Holstein, 

2002). Det jag finner mest betydande med koppling till forskningsfrågorna blir sedermera 

det som väljs ut. Därför går det heller inte att utesluta att beskrivningarna vinklas 

(Emerson et al, 1995). Olika maktstrukturer strävar efter balans.  Dock är det sällan att 

fullständig balans råder i en intervjusituation och som forskare är jag mer beroende av 

informanten än denne är av mig. Rollerna kan också förändras eftersom maktförhållanden 

oftast inte är statiska (Emerson et al, 1995). Under själva intervjun försöker jag vara mig 

själv och använda min kunskap, och i det ligger både ett givande och ett tagande. 

Metoden en tematiskt öppen intervju möjliggjorde informationsgivandet samtidigt som 

den underlättade och gav stöd i analysarbetet.

Jag intervjuade lärarna två och två för att skapa möjligheter till diskussion, vilket 

medförde en blandning av öppna och strukturerade frågor under de olika intervjuerna. En 

vecka innan intervjuerna, gav jag lärarna några strukturerade basfrågor som jag ville få 

svar på (bilaga 2). Under intervjutillfället gavs utrymme för informanternas egna frågor

som de ville diskutera. Intervjuerna genomfördes företrädesvis på lärarnas och 

pedagogernas arbetsplatser där de utvecklades och fick karaktären av ett samtal mellan 

lärarna. Under själva intervjutillfällena var jag lyhörd för de följdfrågor som uppkom och 

tog tillvara dessa för senare analysarbete.
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Elevintervjuerna utgjordes av mer eller mindre informella samtal. Jag hade några 

grundfrågor med mig, men samtalet utformades utifrån vad eleverna tyckte var angeläget 

att berätta om, och genomfördes i deras egen skolmiljö. Eleverna fick sitta tillsammans 

tre och tre och samtala med varandra i fritidshemmets lokaler. De fick stor frihet att 

själva komma på vad de vill prata om med koppling till berättande (Aspers, 2007). Även

här var jag lyhörd för de tankar och funderingar som eleverna uttryckte. Intervjuerna, som 

pågick i en till två timmar, transkriberades efteråt. I de olika analyserna refererar jag 

enbart till elevers ålder och kön vid direktcitat.

När det gäller transkriberingar är dessa alltid selektiva i den meningen att jag med 

utgångspunkt från studiens syfte valt vad som är viktigt i sammanhanget. Själva 

transkriptionen är en känslig handling, eftersom den innebär problem då röst, uttal, 

intonation, rytm, gester och kroppsspråk inte kan fångas (Aspers, 2007). Ett 

kommateckens placering kan förändra innebörden i texten. Dokumentationen genomförs 

så noggrant som möjligt eftersom detaljer vid ett senare tillfälle kan visa sig vara 

betydelsefulla (Drew, 2005). Jag har dock, utifrån mitt syfte, uteslutit detaljer som inte 

varit relevanta och koncentrerat mig på vad som faktiskt sades och hur det sades under 

intervjuerna. Icke relevanta detaljer som har uteslutits är exempelvis när informanterna 

talade i mun på varandra eller gjorde små mikropauser. Fejes och Thornberg (2009)

jämför en tydlig och bra transkribering med att den ”bör kunna högläsas på ett sådant sätt 

att den liknar den inspelade interaktionen ”(Fejes & Thornberg, 2009:157).

Analys av material

Hammersley & Atkinson (1995) menar att målet med etnografi är att skapa en levande 

rekonstruktion av den grupp eller kultur som blir studerad. De avsikter jag har med min 

forskning är att med utgångspunkt från mina observationer och insamlande av material i 

form av intervjuer, fotografier, teckningar samt muntliga och skriftliga berättelser,

beskriva hur elevers multimodala berättande kommer till uttryck i skolan och hur lärarna 

och pedagogerna ser på multimodalt berättande och hur de använder sig av det i

undervisningen. Enligt Hammersley och Atkinson ska analysen inte betraktas som separat 



77

från andra delar av forskningsarbetet utan hela tiden återkoppla till teorin (Hammersley & 

Atkinson, 1995). Det är något som jag tagit fasta på i mitt forskningsarbete genom att 

analysarbetet påbörjades i samband med de första loggboksanteckningarna. Jag kunde 

reflektera och göra tolkningar, fråga lärare och elever om förtydligande, eftersom jag hela 

tiden fanns på plats i skolan. Jag kunde dessutom ställa följdfrågor som rätade ut 

eventuella frågetecken, vilket i sin tur medförde att jag kunde revidera mina tolkningar.

Efter respektive projekts avslut strukturerade jag materialet och koncentrerade mig på 

analyserna. Inspirerad av Hammersley och Atkinson (1995) schemalagde jag vissa dagar 

och veckor under fältarbetet för analys och bearbetning för att kontinuerligt koppla 

resultaten till den multimodala teorin. Inledningsvis arbetade jag med hela det empiriska 

materialet och läste igenom det ett flertal gånger och gjorde noteringar. Materialet 

innehåller tre olika typer av utskrifter. Den första typen är fältanteckningar som direkt 

bygger på observationstillfällena där jag även vävt in olika citat från elever och lärare. 

Dessa har sedan bearbetats och analyserats i dagboksform, för att slutligen bli till en 

sammanhängande text. Den andra typen är de intervjuer som gjordes med diktafon och 

som sedan transkriberats ordagrant, men där jag valt att ta bort de irrelevanta delarna för 

att göra utskrifterna mera läsbara Den tredje varianten av utskrifter består av de olika 

projektens utvärderingar och är en blandning av transkriberingar av samtalen och mina 

egna fältanteckningar. Dessa används enbart vid analysen av intervjuerna med 

pedagogerna och med de olika lärarna i grundskolan.

I granskningen av materialet framträder vissa mönster. Projekten visade hur elevernas 

berättande kom till uttryck genom olika språkliga uttrycksformer. Projekten är alla av 

olika karaktär och resultaten redovisas därför projekt för projekt. Det empiriska urvalet 

baseras på elevernas representationer utifrån en vidgad syn på språk och text där de 

estetiska språken synliggörs.

I samtliga projekt undersöker jag hur meningsskapandet sker och vilka resurser och 

strategier elever använder sig av för att skapa mening i sitt berättande. I projektet Väsen 

undersöker jag elevernas meningsskapande berättelser i bild. Jag studerar dels bilden som 



78

enskild bild och dels de verbala tecken som eleverna förstärker budskapet i bilden med. I

analysen utgår jag från de olika meningsskapande resurser som de olika teckenvärldarna 

förfogar över (Kress, 2010; Cope & Kalantzis, 2000).

I det andra projektet, Gastkram baseras analysen på hur elevers meningsskapande 

synliggörs i elevernas texter. Även i det tredje projektet Esmeralda och vättarna studeras 

och analyseras elevernas meningsskapande med utgångspunkt från deras texter men här 

undersöker jag också om det går att se vilka strategier eleverna använder sig av som går 

att knyta an till en specifik genre. I det fjärde och sista projektet Dammråttornas 

städservice undersöker och analyserar jag vilka strategier eleverna använder sig av vid 

skapandet av en ordbok.

Urvalet av elevers bilder och texter har skett utifrån olika kriterier beroende på de olika 

projektens utformning. Eftersom mitt syfte är att undersöka meningsskapande i elevers 

multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser ville jag utgå från ett brett 

material som synliggör olika språkliga uttrycksformer. När det gäller urvalet av elevernas 

bilder i de olika projekten har jag valt bilder där jag har haft möjlighet att studera hela 

arbetsprocessen, det vill säga, de specifika lärsekvenserna. Detsamma gäller för 

elevtexterna. En annan urvalsgrund har varit en jämn fördelning mellan de olika 

åldersgrupperna för att undersöka om deras berättelser skiljer sig åt och i så fall hur. 

Ytterligare en urvalsgrund har varit att utgå från tre kategorier av berättelser, dels 

berättelser skrivna av enskilda flick- och pojkgrupper och dels blandade grupper. I

projektet Gastkram deltog många olika klasser från kommunens grundskolor. Tre av 

dessa klasser fick av sina lärare till uppgift att skriva en fortsättning på den 

grundberättelse de fått ta del av inom projektet. Från dessa texter valdes sedan sex texter

ut med ambitionen att få en jämn fördelning mellan könen, något som visade sig vara 

svårt eftersom endast en av texterna var namngiven. Därför är fem av texterna endast 

refererade till elev och ålder och inte till kön. Även i projektet Esmeralda och vättarna 

grundar sig urvalet av texter på en jämn fördelning mellan könen. Valet påverkades också 

av att jag ville ha en jämn åldersfördelning bland eleverna, och en variation på texter som 
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härrörde från de tre olika skrivuppgifterna som eleverna genomförde mellan de olika 

träffarna med Kulturskolans pedagoger. Från dessa texter valdes totalt 12 texter ut utifrån 

tidigare nämnda kriterier.

I projektet Dammråttornas städservice skapade eleverna en ordbok som innehöll totalt 2 

301 ord och 1 124 bildillustrationer från A till Ö. Från dem valde jag ut 108 ord ur olika 

ordklasser som representerar olika ordbildningstyper. Ur dessa ord granskades sedan 

innebörden av 33 ord utifrån ordbildningsprinciperna (bilaga 7) och betydelsen. Jag valde 

också ut ett antal ord som strider mot de fonemkombinationer som är tillåtna i svenska 

språket (från de 108 orden).

Studiens tillförlitlighet och avgränsning

Studiens tillförlitlighet beror främst på hur jag har genomfört den och vilka resultat jag 

fått samt min förmåga att redovisa detta. Kvale (1997) betonar vikten av att göra 

medvetna val genom hela forskningsprocessen, från forskningsfrågorna fram till 

rapportering, för att på så sätt säkra undersökningens tillförlitlighet. För att säkerställa en 

hög kvalitet av innehållet i avhandlingen har jag grundligt beskrivit framtagandet av det 

empiriska materialet, tydliggjort val och beslut av teorier och analysmetoder. I 

avhandlingen har jag valt att behandla de olika projekten var för sig. Jag har också valt att

öka transparensen genom att göra ett urval av elevers bilder och texter tillgängliga för 

läsaren att själv granska och bilda sig en uppfattning om dem (Kvale, 1997).

Studien är kvalitativ. Målet har inte varit att framställa berättande som den allenarådande 

lösningen för att komma tillrätta med exempelvis försämrade kunskaper i läs- och 

skrivförståelse. Istället har min strävan varit att visa hur elevers berättande kommer till 

uttryck genom valen av meningsskapande resurser och strategier de använder i sitt 

skapande av berättelser. Som forskare kan jag inte påstå att jag studerar verkligheten 

precis som den är utan det är min tolkning av verkligheten som är central (Kvale, 1997). 

Jag har nyttjat en så kallade, triangulering av metoder (metodpluralism), som omfattar

observationer som skett under en längre tid och intervjuer som skett med olika pedagoger 
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inom grundskolan, Kulturskolan och universitetet. Jag har även låtit deltagarna 

kontinuerligt läsa fältanteckningarna under tiden som studien genomförts. Valet att 

använda mig av triangulering där jag låter deltagarna ta del av observationsmaterialet 

stärker studiens tillförlitlighet (Denzin 1978).

Lärarnas röster

I det här avsnittet ges en kort presentation över av de olika lärarna och pedagogerna som 

igår i studien. Deras namn är fingerade för att säkerställa anonymitet. Dessa arbetar inom 

antingen förskolan, grundskolan, universitetet eller Kulturskolan. Sammantaget ger dessa 

sexton lärare ett brett material att dra slutsatser ifrån.

Martina, arbetar som dramapedagog och har så gjort större delen av sitt yrkesverksamma 

liv, förutom en kortare period när hon arbetade inom omsorgen. Intresset för drama 

började med att hon gick en del dramakurser, vilket fick till följd att hon senare utbildade 

sig till dramapedagog. Martina har frilansat en hel del både inom teater och drama och 

varit involverad i olika projekt riktade mot såväl vuxna som mot barn och ungdomar. Hon 

har också varit med och byggt upp ett barnkulturcentrum och undervisat på universitet i 

ämnet drama inom lärarutbildningen.

Åsa är utbildad dramapedagog och har arbetat dels inom barnskötarutbildningen ett antal 

år och dels på universitet med lärarutbildning. Hon har frilansat en del inom olika 

verksamheter som handlar om barnkultur. Förutom dramapedagogutbildningen har hon 

vidareutbildat sig inom pedagogik, drama och teater.

Marianne, arbetar som bildpedagog, vilket hon gjort i över tjugo år främst på högstadiet.

De senaste tio åren har hon haft sin anställning inom universitet. Hon beskriver själv att 

hon alltid trivts med sitt val av yrke, däremot säger hon att hennes syn på vad yrket 

innebär har förändrats under resans gång i fråga om vad hon ska göra inom bildämnet.

Lovisa, arbetar även hon som bildpedagog. Direkt efter avslutat gymnasium gick hon en 

förberedande konstnärlig utbildning. Där förstärktes intresset ytterligare och hon 
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vidareutbildade sig till bildlärare. Under utbildningen och strax därefter väcktes intresset 

för film vilket resulterade i att hon breddade sina kunskaper med en 

videoproduktionsutbildning samt ytterligare utbildningar inom tv och media. Mestadels 

av den yrkesverksamma tiden har hon arbetat inom skolan med bild, dels på gymnasiet, 

dels vuxenutbildningen. Nu arbetar hon inom Kulturskolan med olika projekt riktade till 

förskola, grundskola och gymnasiet.

Ingela, är egentligen utbildad inom vården men har, som hon själv berättar, alltid haft ett 

stort fritidsintresse av sömnad och bild. Det kreativa intresset har följt med genom åren 

och är något som hon brinner för. Ryktet gällande hennes skicklighet inom dessa 

områden spreds och hon blev anlitad att sy kläder till olika teaterföreställningar. Därefter 

har hon fortsatt mer eller mindre som frilansande inom sömnad men är numera också 

involverad och delaktig i olika projekt inom Kulturskolan.

Ann-Sofie, berättar att hon alltid varit intresserad av musik och att hon som barn och 

ungdom lärt sig spela ett antal instrument. Hon är utbildad musikpedagog men har en 

brokig bakgrund yrkesmässigt. Hon har jobbat inom förskolan, grundskolan och 

gymnasiet, och inom SJ. Hon har även studerat på folkhögskola och musikhögskola inom 

musikämnet och har idag en gedigen musiklärarbakgrund. Arbetet inom Kulturskolan 

finner hon fortfarande stimulerande, trots många år som anställd, eftersom hon upplever 

att Kulturskolan är i ständig förändring åt olika riktningar och håll.

Lisa, är utbildad musiklärare men kallar sig för musikpedagog i den meningen att hon 

egentligen inte ser sig själv som instrumentalmusiker även om hennes huvudinstrument 

när hon undervisar är piano och gitarr. Hon har arbetat med många olika saker men 

huvudsakligen med musik i någon form. Främst har hon arbetat som musiklärare inom 

Kulturskolan, där hon har varit aktiv i olika samarbetsprojekt med förskolan och 

grundskolan. Hon har också arbetat som fritidsledare och som församlingspedagog

Marita, är utbildad lärare inom årskurserna 1–7 i grundskolan med inriktning mot 

matematik och naturorienterande ämnen men undervisar främst i dans inom Kulturskolan 
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och dess arbetsområden. Redan vid fyra års ålder började hon att dansa och intresset har 

hållit i sig. Hon har arbetat som dansledare för ett otal barngrupper och med en mängd 

olika dansprojekt både nationell och regionalt. Hon har också haft ett nära samarbete med 

förskolor och grundskolor i olika kulturprojekt.

Katarina, har arbetat länge, drygt trettio år som musiklärare, främst som 

instrumentallärare inom flöjt, piano och klarinett. De senaste åren undervisar hon mest 

inom sång och dans inom olika projekt i samarbete med förskolan, grundskolan och 

gymnasiet.

Martin, är utbildad folkskollärare sedan många år tillbaka och har även arbetat som 

speciallärare. Han har också en bred bakgrund vad gäller ljud, bild och foto.

Berit, är klasslärare och utbildad lågstadielärare sedan mer än trettio år tillbaka. Hon har 

främst arbetat med lågstadieelever med särskilda behov men även vuxna med behov av 

särskilt stöd. Utöver det har hon arbetat med invandrarelever, något hon beskriver som 

stimulerande och lärorikt.

Eva-Lena, är även hon utbildad lågstadielärare och har arbetat lika länge som Berit. Hon 

har också arbetat som speciallärare och talpedagog.

Elisabeth, arbetar som lågstadielärare men är utbildad 1–7-lärare med inriktning mot 

svenska och samhällsorienterande ämnen. Hon har arbetat nio år som lärare och ansvarat 

för elever i åldrarna 6-12 år i grundskolan. Som klasslärare har hon undervisat i de flesta 

ämnen.

Karin, är utbildad lågstadielärare och har arbetat inom kyrkans förskola under ett flertal 

år, och inom grundskola och särskola i drygt trettio år.

Linda, har arbetat som fritidspedagog i cirka tio år och startade direkt efter avslutad 

utbildning. Hon har också vidareutbildat sig inom drama, allmänpedagogik och 

äventyrspedagogik, nya kunskaper som hon omsätter i arbetet med eleverna. Kreativitet 

och att eleverna får chans att lära med hela kroppen är viktiga delar för henne.
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Louise, har lång erfarenhet som fritidspedagog, drygt trettio år. Hon har arbetat med 

psykiskt utvecklingsstörda på lite olika sätt med öppen verksamhet på skola och som 

fritidspedagog i traditionella fritidshem. Även hon har vidareutbildat sig, främst inom 

drama och bild. Louise säger själv att hon egentligen under hela sitt verksamma liv jobbat 

med skapande på olika sätt med elever upp till och med fyran i den svenska grundskolan.

Elevernas röster

De elevröster som kommer till tals i undersökningen grundar sig på mer eller mindre 

informella samtal som jag förde tillsammans med eleverna i de olika projekten. Under 

mina observationer satt jag tillsammans med eleverna medan de arbetade med sina 

uppgifter. I dessa möten uppstod ofta spontana samtal som jag skrev ner och de härrör 

främst från projektet Väsen. I övrigt är det elevernas texter som representerar elevrösterna 

liksom det berättande som de förmedlar via sina bilder.
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DEL: III

Fyra kultur- och berättarprojekt i skolan

I det här kapitlet, som utgör studiens empiriska del, analyseras och beskrivs de olika 

berättarprojekten som ingår i avhandlingen. Samtliga projekt har till syfte att stimulera 

språkutveckling och språkanvändning med hjälp av fantasi och kreativitet. Elevernas eget 

skapande står i centrum och målet, enligt pedagogerna och lärarna, är att eleverna genom 

deltagande i projekten ska ges möjlighet att uppleva olika uttryck för lärande med hjälp 

av berättande i olika former.

Projektet Väsen

I projektet Väsen studeras och analyseras elevernas bilder i syfte att undersöka på vilket 

sätt eleverna skapar mening i sitt berättande. Med stöd av bilderna diskuterar jag hur 

elevernas meningsskapande sker med hjälp av teckenvärldar (designvärldar) och 

meningsskapande resurser (Selander & Kress, 2010). Teckenvärldarna förfogar över de 

meningsskapande resurserna och representerar rumsliga, verbalspråkliga, visuella, ljud-

och rörelsedesigner. I analysen utgår jag från socialsemiotikens begreppsapparat och de 

begrepp som utgör multimodalhjulet (Cope & Kalantzis, New London Group 2000:26).

Uppgiftens utformning och konstruktion påverkar hur berättandet i bilden visar sig. Den

inverkar på hur eleven arbetar, vilken typ av information de ska arbeta med och vilken 

typ av representation som eleverna kan skapa för att visa sin förståelse för ett specifikt 

kunskapsområde (Selander & Kress, 2010; Jewitt, 2006). Eleverna använder också tecken 

som går att koppla till den egna identiteten, så kallade identitetsbärande symboler,

exempelvis när eleverna i bild skapar den fiktiva världen till sitt väsen synliggörs också 

hur de själva identifierar sig med sitt väsens värld (bild 6 och 7), en värld som har många 

likheter med deras egen värld. Jag har också med genusperspektivet i mina analyser 

eftersom tre av bilderna som presenteras (bild 2-4) är skapade av könshomogena grupper, 

det vill säga rena flick- och pojkgrupper. Åtta bilder (bild 2-9) representerar elevernas 
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berättande utifrån ett gemensamt tema, Ett väsens liv och hemmiljö. Utifrån dem 

analyserar jag vilka medier som utgör en naturlig del i elevernas värld. Vissa av bilderna 

innehåller små textavsnitt som eleverna lagt till och som kan ge vissa ledtrådar i 

tolkningen av deras berättande. I läs- och skrivsammanhang i skolan utgör barns bilder en 

viktig del av lärandet. Genom bilden kan eleverna återge och illustrera ett berättat 

innehåll av en skriven text. Enligt Melin (2000a) kan samverkan mellan bild och text 

betraktas som barnets tredje språk, vilket inte alltid tas tillvara i skolsammanhang.

Presentation av projektet

Syftet med projektet var, att med utgångspunkt från den klassiska sagan, stimulera 

eleverna till att arbeta med berättande genom att använda olika språkliga uttrycksformer. 

Den aktuella skolan har sedan tidigare ett nära samarbete med Kulturskolan och 

kulturella uttrycksformer ingår som en viktig del i lärandet. Projektet pågick under en 

termin fördelade på tretton förmiddagar arrangerade som workshopar på elevernas 

hemskola. Eleverna skapade egna sagor med inspiration från de klassiska sagorna. Dessa 

kunde de sedan gestalta med stöd av olika uttrycksformer som dans, musik, sång, bild, 

samt muntligt och skriftligt berättande. Ett av målen var att använda de estetiska ämnena 

för att skapa en delaktighet och ett sammanhang där elevers rätt att uttrycka sig 

prioriterades. Ett annat mål var att främja lärandet genom att stödja kreativt skapande 

arbetsformer som en del i skolvardagen.

En kort resumé av de sagor som skulle inspirera i det fortsatta arbetet tillsammans med 

eleverna, presenteras i bilaga 3. Dessa ska ses som bakgrundsinformation och kan ge en 

förståelse för vad eleverna hade med sig in i arbetet med bilderna.

Totalt deltog fem klasser med sammanlagt 94 elever från årskurs 2 och 3 i grundskolan, 

en danslärare, två musiklärare, två fritidspedagoger och fyra klasslärare. Sammantaget 

bildar dessa elever och lärare ett arbetslag eller ett spår som de själva benämner det. 

Varje workshop hade sitt tema men alla följde samma mönster med samma typer av 

aktiviteter. Inledningsvis samlades alla elever inom spåret, tillsammans med pedagogerna 
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från Kulturskolan, i studiehallen för ett gemensamt ”storsjung”. Kulturskolans pedagoger 

hade vid varje tillfälle medvetet valt ut sånger som skulle anknyta till temat, sånger som 

sedan ingick i en avslutande musikal. Efter sångsamlingen delades eleverna in i olika 

grupper där de fick arbeta med berättande med hjälp av olika resurser som dans, musik, 

bild, muntligt eller skrivande som språklig uttrycksform. Eleverna alternerade mellan de 

olika aktiviteterna.

Lärarna använde sig av olika visuella och pedagogiska grepp som ett stöd för eleverna att 

minnas. Vid en av sångsamlingarna kom en drake indansande samtidigt som de andra 

pedagogerna sjöng en sång som handlade om olika drakar. Vid ett annat tillfälle, för att 

förstärka och inspirera, användes en trumma samtidigt som ett dansande troll svepte in 

med en magisk lampa i handen. Trollet hoppade tyst in bland eleverna och utförde sin 

dans ackompanjerad av gitarrmusik.

I den tredje workshopen nyttjade läraren sig av bilden som en semiotisk resurs. Samtidigt 

som eleverna fick lyssna till texten ritade hon upp visans händelseförlopp för att illustrera 

hur berättelsen växte fram. Bilden fungerade sedan som ett stöd till eleverna att snabbare 

lära sig visan utantill (bild 1). Det visade sig också att eleverna med hjälp av de olika 

bildsekvenserna lärde sig visan snabbare än vad som skedde vid de tidigare 

sångsamlingarna där de enbart fick tillgång till texten muntligt.
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Bild 1: Jätten som symboliserade visan

I den fjärde workshopen använde en av klasslärarna ett föremål som inspiration till 

berättande. Hon inledde med att själv berätta och fantisera kring ett hjul som hon hävdade 

var ”en utmärkt tandpetare”. Eleverna fick vid ett senare tillfälle själva arbeta med en 

liknande uppgift som jag senare beskriver och analyserar under rubriken Elevernas bilder 

och beskrivningar med inspiration från föremål.

Sagotemat inleddes med att alla elever som ingick i spåret (fyra åldersblandade grupper) 

samlades på en stor trappa som ledde ner till skogen där de skulle få se en föreställning. 

Skogen är en autentisk skog som ligger i direkt anslutning till skolgården, där eleverna 

kan vistas under planerade utomhusaktiviteter och raster. På trappan satt cirka 80 elever 

som representerade årskurserna 2 och 3 i grundskolan. Nedanför trappan i skogen hade 

pedagogerna arrangerat en scen. Miljön runt skolan inbjöd till berättande och det fanns 

gott om möjligheter för eleverna att själva hitta inspiration till sina berättelser.

Eleverna fick se och lyssna till två olika sagor. Den ena sagan (den klassiska sagan om 

Hans och Greta) spelades upp av elevernas ordinarie lärare. Den andra sagan ansvarade 
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Kulturskolans pedagoger för och det var en nyskriven saga (författad av dem själva) med 

typiska karaktärer, som ett troll, en fe och ett barn, som ska lösa ett problem.

I den första workshopen hade eleverna till uppgift att skapa ett boende till ett fantasiväsen 

med hjälp av naturmaterial. Förutsättningarna och instruktionerna för arbetet var samma 

för alla elever. Initialt bestod de av att skapa en värld för sitt väsen utomhus i den 

närbelägna skogen, hädanefter kallad skolskogen, med hjälp av naturmaterial. Därefter en 

fiktiv värld i form av en tecknad och målad bild i klassrummet. Den senare uppgiften 

lades till på elevernas eget initiativ. I uppgiften ingick också att, vid ett senare tillfälle, 

gruppvis skriva ner en berättelse om sitt väsen med fokus på bland annat egenskaper, 

utseende och karaktärsdrag. De tre första bilderna (bild 2-4) har arbetats fram i tre olika 

elevgrupper medan de resterande bilderna (bild 5-9) skapades av enskilda elever.

Ett väsens värld I 

I den första gruppen arbetade fyra elever med att konstruera en värld för sitt väsen. 

Gruppen bestod av fyra pojkar. Eleverna befann sig ute i den närliggande naturen som 

omgärdade skolan. Gruppen var ivrig att sätta igång och idéerna var många. De 

diskuterade intensivt med varandra innan de slutligen enades om att deras väsen skulle bo 

i underjorden. ”Det här skall bli årets modell” (pojke, 9 år). De hämtade spadar och 

började gräva en grop. Deras väsen liknade ett troll och bestod av en torr växt med långa 

rötter som hängde nedanför den kroppsliknande ovandelen. I interaktion med varandra 

fantiserade pojkarna kring sitt väsen. Berättelsen innehöll spännande beskrivningar om 

vad deras väsen varit med om och att det nu kommit hem och ville slå sig till ro. ”Vi har 

hittat på ett väsen men inget bo. Var ska den bo, i jorden, ovanpå jorden eller var” (pojke, 

8 år)? De berättade att deras väsen ”hatade vatten, barr och ljus”. Vidare fantiserade de

kring att ”deras väsen var mycket gammalt och att det inte vågade vara ute när det var 

ljust”. Efter en stund skedde ett avbrott i deras berättande. När de upptäckte att ingen 

lärare fanns på plats för att se hur arbetet fortskred (förutom jag som observatör) 

beslutade de sig för att lämna uppgiften och spela fotboll istället. Jag tolkade handlingen 
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som att de ansåg sig ha gjort sin uppgift i och med att de hade grävt ner sitt väsen i

jorden.

En stund senare återvände de från sin fotbollsmatch, tillsynes oberörda över sin frånvaro 

och konstaterade, ”att det var bra att ingen har trampat på monstret!”. De återupptog 

genast berättandet igen med ”att deras väsen hade många armar och att han ville förgöra 

världen”. Han var enligt dem ”fem meter hög och kom upp på jorden under nattetid, övrig 

tid bodde han i underjorden”. För att skydda sig sände han ut två meter höga soldater som 

sprängdes om de sprang ihop med andra varelser. Grenarna eller armarna på deras väsen 

var vapen som detonerade om någon kom för nära. Under dagarna låg det stilla i 

underjorden och tittade på tv och väntade på att natten skulle komma så att det kunde 

lämna sitt bo. Varelsen beskrivs som en superman men som ändå gör vardagliga saker 

som att se på tv.

Bilden som en semiotisk resurs till elevers berättande

Med bakgrund från den tidigare uppgiften i skogen fick eleverna nu skapa bilden 

tvådimensionellt. Gruppkonstellationen var densamma. Innan gruppen kom igång med 

sin uppgift diskuterade de med yviga gester vad deras väsen skulle heta. Bilden 

påbörjades inte förrän alla inom gruppen var helt överens om vad de ville illustrera och 

fokusera i bilden. Parallellt med att de skapade sin bild skrev de också ner en berättelse 

om sitt väsen. De valde att skifta skribent med jämna mellanrum under arbetets gång.

Ibland kom diskussionen in på gårdagens händelser (en fotbollsmatch som de alla deltagit 

i), för att sedan åter fokusera på uppgiften. Bilden samstämde väl med deras muntliga 

berättelser kring deras väsen och de äventyr som den varit med om (se bild 2). Mycket av 

det som diskuterades handlade om krig men även om vilka som var allierade med deras 

väsen ”Han är god vän med Barack Obama”. De diskuterade också huruvida deras väsen 

var ungt eller gammalt. ”Fyrtionio år, det är väl urgammalt eller hur?” Alla var också 

rörande överens om att deras väsen skulle heta Gösta.
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Bild 2: Ett väsens värld I

Eleverna berättade att bilden föreställde Barack Obamas hemliga bunker. Istället för Vita 

huset har de valt att benämna det ”Svarta huset”, eftersom det ligger under jord. De 

betonade också att huset borde döpas om från Vita huset till Svarta huset eftersom en 

svart president övertagit ledningen i USA. Att samtalet rörde Barack Obama hänger 

sannolikt samman med att det amerikanska presidentvalet pågick samtidigt som jag 

samlade empiri. Det var således ett historiskt faktum att en svart människa blev vald till 

USA:s president vilket skapade stora rubriker i pressen och som också följdes upp och 

visades i nyhets- och debattprogram. Fortfarande var också USA:s ökade beredskap mot 

”terrorister” ett hett ämne som debatterades med bakgrund av terrordådet den 11 

september, 2001, mot World Trade Center i New York (Hansson, 2011).

Vidare gav de en beskrivning över alla detaljer som de ritat in i bilden, exempelvis 

helikoptern på taket som ständigt står i beredskap att åka iväg på olika uppdrag och som 

är utrustad med den senaste tekniken. Eleverna förklarade hur de tänkte kring husets 

konstruktion, att det var byggt i flera våningar och att deras väsen bodde längst ner i 
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underjorden, som de menade var den mest trygga platsen, eftersom det fanns ett ständigt 

hot om ”terroristanfall”. För att förstärka att hotet verkligen existerade visade de mig 

pilen i bilden som pekar direkt mot ”terroristen”, vilket också förstärktes av de verbala 

tecknen” Terrorist”.

Bilden berättar

Att uppleva en bild kräver lika mycket fantasi som att läsa en bok. Det finns alltid något 

som betraktaren måste lägga till eftersom bilden aldrig kan visa allt. Mycket av det vi 

tolkar ligger utanför bilden där vi föreställer oss en fortsättning. Jag menar att vi

kompletterar bilden med våra egna inre bilder. Enligt Selander och Kress (2010:16) är 

barnets förhållande till sin omgivning ”en pågående multimodal kommunikation”. 

Elevernas bildskapande kan förstås som en meningsskapande process där barnens 

förståelse av omgivningen gestaltas. Till exempel har eleverna i den här bilden valt att 

gestalta specifika delar av berättelsen kring deras väsen som de ansåg vara särskilt 

viktiga. Bilden visar hur deras väsen bor och lever. Dess värld speglar en global värld 

som eleverna gjort begriplig för sig själva. Jag noterar att den bild som eleverna skapat

har få likheter med den värld som de skapade till sitt väsen i skolskogen. Bilden visar på 

att viss information har valts ut och transformerats till en representation (varelsens bostad 

i underjorden). Detaljer, proportioner, de olika delarnas placering i rummet och hur de 

olika vinklarna dragits, kan ses som ledtrådar för att förstå vilka resurser de använt sig av.

Sett ur ett socialsemiotiskt perspektiv förmedlar bilden ett budskap och en uppmaning till 

mig att engagera mig i det som bilden berättar. Elevernas berättande i bild visar att de är 

multimodala och använder sig av flera teckenvärldar (eng. modes) eller designvärldar 

samtidigt för att skapa mening (Selander & Kress, 2010). Det är främst tre 

meningsskapande teckenvärldar som framträder i den här bilden; en rumslig, en visuell 

och en rörelsedesign. Den rumsliga designen synliggörs genom de arkitektoniska val som 

eleverna gjort i fråga om hur de illustrerat de olika byggnaderna. Den visuella designen 

synliggörs genom hur eleverna ramat in olika element i bilden och hur de sedan valt att 

binda samman, delat upp och hållit isär linjer och färger (van Leeuwen, 2005; Ekström & 
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Moberg, 2008). De dominerande färgerna är rött, svart och vitt, färger som ofta används 

när starka känslor ska uttryckas.

Genom att studera olika tecken, exempelvis radion, terroristen med röda ilskna ögon, och 

den verbala texten som förstärker budskapet om att det verkligen är en terrorist, styrker 

att eleverna rör sig inom olika teckenvärldar i sitt meningsskapande. I bilden går det inte 

att se om terroristen eller varelsen är en man eller kvinna. Elevernas bild ger emellertid 

ett maskulint intryck. Samtidigt finns det ingen verbal text som säger att så är fallet. 

Enligt Änggård (2005) handlar kön om en mängd repetitioner av normer, inlärda 

beteenden och mönster för vad som utgör manligt och kvinnligt. Den här bilden visar 

makt i form av en stark, tuff beväpnad varelse som har alla attribut för styrka, det vill 

säga det som Jordan (1995) benämner som en krigardiskurs som talar om manlighet i 

termer av krigare och superhjältar. Jag noterar också att alla som befinner sig i huset bär 

vapen, vilket enligt eleverna är en förutsättning för att klara sig i en orolig värld. Att 

eleverna skildrar en otrygg värld visar sig också i hur de valt att avbilda sitt väsen med 

blodröda spetsiga tänder och röda ögon, beväpnad såväl i båda händerna som i 

framfickorna. Andra meningsskapande tecken är en inbyggd sambandscentral som 

ständigt ger ut de senaste nyheterna. För att förstärka dess betydelse har eleverna även 

a ), tecknade runt radion. Dessa 

tecken liknar de som ofta visas inom serietidningsgenren för att förstärka och beskriva 

ljud och känslor. Meningsskapandet sker således inte bara med flera teckenvärldar 

samtidigt utan elevernas berättande i bilden visar även remediering. Den oro som 

berättandet i bilden ger uttryck för påminner om den verklighet som skildras i olika 

datorspel, något som eleverna verkar vara väl bekanta med. När eleverna berättar att 

deras väsen sänder ut två meter höga soldater, som sprängs när de springer ihop med 

andra varelser, kan jämföras med exempelvis de olika datorspelen som handlar om 

Mario. Varje gång han krockar exploderar han, men återuppstår igen och spelet börjar om 

på nytt. Det kan jämföras med hur västvärlden ofta framställer terrorister som de onda 

och västerlänningar som goda, vilket förstärks av hur media ibland onyanserat rapporterar 

om sprängdåd som genomförts av olika terroristgrupper runt om i världen. Elevernas bild 
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är visserligen skapad utifrån deras fantasi men där de olika karaktärerna och 

händelseförloppen faktiskt existerar i viss mån. I många datorspel, som exempelvis Star 

Wars, Sagan om ringen och Narnia, skildras också kampen mellan onda och goda krafter, 

vilket är framträdande i elevernas berättande. Elevernas berättande visar också att 

nyhetssändningarna från det amerikanska presidentvalet upptar mycket av deras tankar 

som sedan överförs till deras berättande. Tv-mediet intar således en central plats i 

elevernas representationer. Samtalen sinsemellan medan de arbetar med uppgiften rör sig 

främst kring händelser de varit med om. De använder sig av datorspel i sina berättelser 

men det handlar inte bara om reproduktion av dessa spel utan de sammanfogar det 

traditionella berättandet med det mer moderna. De remedierar vissa delar men sällan hela 

historier från ett medium till ett annat och använder det stoff som de finner meningsfullt 

för att förstå och göra berättelsen till sin egen. I den här bilden remedierar de från 

exempelvis tv-mediet och de nyhetssändningar som de tagit del av och använder vissa 

delar, som det faktum att de pågick ett presidentval och att Obama röstades fram som 

president. Även om deras berättande andas en viss form av allvar och visar en hotbild 

skildras denna med humor, exempelvis den svävande terroristen i luften och 

beskrivningen av att döpa om Vita huset till Svarta huset.

Ett väsens värld II 

Nästa bild som presenteras (bild 3) är skapad av en grupp som bestod av fyra flickor. De 

bestämde sig tidigt för var och hur deras väsen skulle bo. Miljön skulle vara öppen 

eftersom de hävdade ”att deras väsen behövde ha uppsikt på det som kunde hända om 

man var ouppmärksam”. Boet byggdes därför uppe på en liten kulle nära en björk där det 

fanns en liten naturlig håla vid trädets rot som kunde fungera som ingång. Eleverna 

berättade att deras väsen var snällt och vänligt men att det kände en rädsla för stora djur,

och att deras väsen var vaket om nätterna. De pekade på olika delar i arkitekturen och 

berättade mycket kort om vad var och en av delarna föreställde. ”Det höga där borta är 

skorstenen. Varelsen är rädd för stora djur men allra mest är den rädd för ljuset. Den 

gömmer sig i sitt bo för det mesta, den äter på natten och skyddar inget speciellt utan 
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lever bara där i skogen utan någon särskild uppgift i livet” (flicka, 8 år). Till skillnad från 

den tidigare gruppen som gärna berättade om sitt arbete i skogen var det svårt att få den 

här gruppen att frivilligt berätta mer detaljer. Den verbala kommunikationen mellan 

gruppmedlemmarna var minimal. Trots det tycktes det finnas en tyst överenskommelse 

hur de gemensamt ville gå vidare med uppgiften. De arbetade metodiskt med att först 

hämta rikligt med material till byggandet för att sedan tillsammans skapa varelsens bo. 

Öppningen vid björkens fot bäddades in med grönt gräs och blommor. Med hjälp av 

grenar byggde de också ett omgärdat bo. Slutligen byggde de en väg som kantades av 

små stenar och ett utkikstorn högst upp på den lilla kullen.

Bilden som en semiotisk resurs till elevers berättande

Bild 3: Ett väsens värld II

Samma grupp skapade sedan ovanstående bild. I likhet med bild 2 bygger den vidare på 

arbetsuppgiften som gruppen gjorde i skogen.  Eleverna berättade att bilden inte bara 

skildrar det enskilda väsen som de jobbade med utan även dess familj och att alla bor i 

huset som syns på bilden. Enligt eleverna är deras väsen och dess familj naturintresserade 

och allra mest älskar de sommaren. Formerna i bilden är runda och böljande till skillnad 



95

från bild 2 som var mer kantiga i konturerna. Bilden ger också ett tryggare intryck än 

föregående bild. Den visar inga tecken på rädsla, oro eller hot från något håll.

Bilden berättar

Även den här bilden visar att eleverna är multimodala (bild 3). Meningsskapandet sker i 

flera teckenvärldar samtidigt genom de meningspotentialer eller resurser (eng. 

affordances) som de olika teckenvärldarna förfogar över. Bilden skiljer sig från bild 2 i 

flera avseenden. Den visuella liksom den rumsliga designen ger ett annat intryck än den 

föregående bilden. Teckenvärldarna synliggörs genom de varma färgerna och 

perspektivvalet, vad som framträder i förgrund respektive bakgrund. När eleverna nyttjar 

den rumsliga designen är både arkitektur och det omgivande geografiska landskapet 

tydliga. Själva inramningen upplevs som varm, frodig, grön och välkomnande. De olika 

varelserna är tecknade mjukt cirkelformade i likhet med nästan varje tecken som 

framträder i bilden. Även om bilden skildrar en fantasivärld är det en rimlig tolkning att 

bilden i viss mån skildrar elevernas egen gestaltning av en realistisk och igenkännbar 

värld. En värld som mycket väl kunde representera deras egen. Det tycks vara tidigt på 

morgonen för solen ses gå upp vid horisonten. Bilden ger ett ombonat intryck genom att 

eleverna använt sig av varma pastellfärger där grönt dominerar miljön, såväl inne ute. 

Familjen består av en mamma, en pappa, en storasyster och en lillebror. Eleverna 

använder sig av verbala tecken för att cementera budskapet, vilket förstärker att eleverna i 

sitt skapande rör sig mellan flera teckenvärldar som verbal språklig design, visuell design 

och rumslig design (jfr multimodalhjulet Cope & Kalantiz, 2000:26).

Ingen av varelserna är sysselsatta med något utan porträtteras stående utanför huset 

tillsynes sysslolösa. Bilden ger intryck av att skildra sommaren, troligen semestertid. 

Mamma, storasyster och det väsen som befinner sig i fönstret ser glada ut medan pappan 

ser arg ut genom det sätt som eleverna valt att teckna hans ögonbryn. Känslan av vrede 

förstärks också genom att hans klädedräkt, till skillnad från alla de andras, är målad i en 

intensiv röd ton, en färg som vanligtvis associeras till starka känslor eller affekttillstånd 

(Nilsson, 2009). Även lillebror ser missnöjd ut. Kanske gömmer sig en konflikt i bilden 
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mellan pappan och sonen. Bilden synliggör således en vrede, något som skulle kunna 

kopplas samman med pappan. Inom maskulinitetsforskningen brukar egenskaper som 

vrede och stark självkontroll kopplas samman med maskulinitet (Forslid, 2006).

Det väsen som befinner sig inne i huset tittar troligtvis på tv eftersom tv-bilden syns. 

Precis som i bild 2 är tv:n en viktig och central del. I tv-rutan syns ett dramatiskt

händelseförlopp där en människoliknande figur ses fly från fallande stenar, vilket kan 

tyda på att det handlar om en nyhetssändning eller en dokumentär.

Trots att det finns aktivitet i huset tolkar jag tillvaron som tyst och stilla. Dessa 

antaganden grundar jag på de olika varelsernas ansiktsuttryck och dessa väsens placering 

i bilden. Främst utgår jag från den fysiska distansen mellan de olika varelserna vilka inte 

har någon synbar kontakt med varandra. Bilden visar ingen rörelse. Ingen av varelserna 

vänder sig mot eller ifrån varandra. Deras munnar är slutna och visar inga tecken på 

muntlig kommunikation. Däremot visar pappans kroppsspråk att han inte känner sig till 

freds eftersom han rynkar ögonbrynen. Även i den här bilden syns spår av remediering 

från främst filmmediet som överförts till bilden. De olika varelserna påminner om 

filmfigurer som exempelvis Barbapapa och Teletubbies. Även miljön runtomkring visar 

spår från de olika figurernas värld med mjuka böljande landskap. Den här bilden ger, i

jämförelse med bild 2, ett mer feminint intryck med dess rundade former, enligt Marners 

(2009) tolkning av geometriska figurer. Ytterligare tecken som tyder på att eleverna 

remedierar från andra medier är att deras väsen skyr ljuset. I likhet med skildringen av 

många väsen i folksagor, skyr även dessa dagsljus och verkar hålla sig inne under dagtid. 

I jämförelse med bild 2, som berättade om en mer global värld, skildrar den här bilden 

den närmaste sfären, det egna och den trygghet som en stor familj ger. De orosmoment 

eller konflikter som framträder sker även de inom den närmaste familjen till skillnad från 

de konflikter som bild 2 berättar om.
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Ett väsens värld III 

Den tredje bilden (bild 4) skapades även den av en grupp bestående av fyra flickor. 

Redan innan bygget satte igång enades gruppen om att det viktigaste i boendemiljön var 

att det skulle finnas en vacker trädgård i anslutning till boet. Deras väsen kunde använda 

trädgården till att vara självförsörjande på frukt och grönsaker samt att njuta av dess 

skönhet. Vidare berättade de att deras väsen var trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren var 

gift, hade ett barn och var mestadels vänlig men kunde få våldsamma raseriutbrott. 

Varelsen var också beroende av ljus för att överleva. Inte nog med att han till yrket var en 

trädgårdsmästare, han var dessutom ”världens bästa trädgårdsmästare”, enligt eleverna. 

Efter att de kommit överens om detta började de ivrigt arbetet med att anlägga varelsens 

trädgård. De hämtade gräs som de täckte marken med där boet skulle byggas som var i en 

liten dal eller grop. Blåbärsris och lingonris fick föreställa träd. De hävdade att hans 

trädgård var extra viktig eftersom den påverkade klimatförändringarna i världen. Jag 

noterade att alla i gruppen var lika aktiva. Gruppen bestämde sig också tidigt för att 

bygga en pool med en trampolin där deras väsen kunde träna. Boet som byggdes var fyllt 

av alla bekvämligheter. Ivrigt berättar eleverna om de faciliteter som deras väsen hade 

tillgång till. Beskrivningarna var på den detaljnivån att det fanns en toalett med lock 

inklusive toalettpapper. Viktigt i sammanhanget, enligt eleverna, var att alla varelser som 

ingick i familjen hade ett eget rum. De berättade också om att familjen hade en egen pool 

och en relaxavdelning, ett stort kök med alla bekvämligheter inklusive den prunkande 

trädgården med små odlingar runt hela boet, samt små idrottsplatser på olika ställen 

utanför boet. Vidare beskrev eleverna att de olika varelserna utövade många sporter som 

basket, fotboll, och simning, och för att kunna göra det när som helst var det viktigt att 

deras väsen hade tillgång till att träna även i hemmet och i den närmaste omgivningen.
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Bilden som en semiotisk resurs till elevers berättande

Bild 4: Ett väsens värld III - Familjen King-Kong och deras hus

I den här bilden har sedan samma grupp av flickor skapat varelsens värld på nytt. Den 

bygger, liksom tidigare bilder, vidare på den arbetsuppgift som eleverna genomförde i 

skogen. I tidigare resonemang refererade jag till Selander & Kress (2010:116) som gör 

gällande att barnets förhållande till sin omgivning kan uttryckas som ”en pågående 

multimodal kommunikation”, vilket i min förståelse handlar om att se elevernas 

bildskapande som en meningsskapande process där barnens förståelse av omgivningen 

gestaltas. Här har eleverna, utifrån sin egen förståelse, skapat en bild över hur deras väsen 

bor och vad som skapar mening i varelsens värld.

När eleverna själva beskriver sin bild berättar de ingående om alla de faciliteter som finns 

i hemmet och de sysslor som var och en i familjen ansvarar för (se bild 4). De berättar

också om alla de intressen som familjen utövar under sin fritid och dessa kommuniceras
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också tydligt i bilden. De betonade att varje familjemedlem skulle ha ett eget rum. Det är 

rimligt att anta att den värld de skapat till sitt väsen i mångt och mycket liknar deras egen. 

Flertalet elever bor i skolans närområde som består av större villor och endast ett fåtal 

hyreshus. Vidare beskrev de att deras väsen var en mäktig man och att han härskade över 

alla trädgårdar i världen. Enligt eleverna hade han dock en svaghet och det var att han 

kunde dö om han vistades i mörker. Så fort skymningen nalkades måste han skynda sig 

hem för att tända alla lampor innan sänggåendet (att jämföra med den tidigare gruppens 

väsen som inte tålde ljuset).

Bilden berättar 

I den här bilden synliggörs de meningsskapande teckenvärldarna av den rumsliga, den 

visuella och den verbalspråkliga designen (bild 4). I bilden framträder de resurser som 

eleverna använder för att skapa mening. Dessa framträder i valet av färger, perspektiv, 

olika vinklar, och vad som finns i förgrund respektive bakgrund. De framträder även i 

fråga om arkitektur, det vill säga hur de valt att berätta kring varelsens hus. I elevernas 

berättande i bild framstår även resurser som ekosystem och geografi. Eleverna i den här 

gruppen till skillnad från de tidigare grupperna ger en mer schematisk bild över hur deras 

väsen bor och vilka intressen som dominerar dess liv. Det är främst i det visuella 

meningsskapandet som den i det närmaste skissartade bilden framträder i fråga om färger, 

val av perspektiv, förgrund och bakgrund. Utifrån vad bilden berättar visar dessa elever 

att de är bekanta med hur en ritning kan se ut och där de nu försöker återskapa något 

liknande. Enligt Barton (1998) bär vi alla med oss olika literacyhändelser som sedan 

framträder på olika sätt. I elevernas berättande framträder dessa i det system av symboler 

som de använder för att representera världen i sitt meningsskapande. 

Genom att studera dessa symboler eller tecken i elevernas bild framträder en skiss över 

hur huset är utformat och möblerat där den största ytan i huset utgörs av ett kombinerat 

vardagsrum och kök. Inredningen i huset är detaljerat beskriven och ger en bild av hur 

varje rum används. Rummet längst till vänster tycks vara ett sovrum/lekrum för barn. Det 

som styrker detta är de verbala tecknen som skrivits på tv:n (Bamse). Andra tecken som 
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kan tyda på att det är ett rum för barn är hyllan som är fylld med leksaker. Det finns 

också en mindre studsmatta placerad mitt på golvet och längst till vänster i rummet finns 

en matta med något som liknar en bygganordning, möjligen kan det vara ett bygge av 

legobitar som illustrerats. Till höger om lekrummet finns ytterligare ett sovrum som 

verkar vara föräldrarnas. De tecken som styrker detta är rummets möblering med en 

dubbelsäng, två sängbord på varsin sida om sängen, två garderober längs ena långväggen 

samt en tv. På tv:n finns verbala tecken som visar att det är en James Bond-film som just 

nu visas. Det största rummet i huset utgörs av ett kombinerat kök och vardagsrum med 

stora öppna ytor, vilket är vanligt förekommande i nutida hus.

Andra verbalspråkliga tecken som framträder är: Familjen King-Kong och deras hus,

morötter, jordgubbar, brygga, trampolin, rutschkana, bollplank, toalett, kylskåp, garderob, 

Bamse, och basketkorg. Det visar att även den verbalspråkliga liksom den rumsliga 

teckenvärlden är en viktig del i elevernas meningsskapande. Det finns också andra tecken 

som visar att inredningen är nutida, som kylskåpet där en is- och vattenmaskin syns på 

kylskåpsdörren. Verbala tecken som Leila bakar, visar att familjen är inspirerade av 

Leilas kokkonst. Sammantaget visar dessa tecken spår av remediering. Eleverna använder 

kunskaper från andra medier, som film- och tv-mediet, och överför det till bildmediet.

Det visar vilken viktig roll olika medier har i deras liv.

Ytterligare exempel som talar för remediering är de tecken som framträder via det dukade 

bordet med tallrikar och glas. Upplägget påminner om den traditionella tallriksmodellen,

som länge använts i Sverige för att kommunicera budskapet om att hälsan är beroende av 

att människan får i sig en balanserad och nyttig kost. I ett flertal medier framhålls vikten 

av att leva ett hälsosamt liv med näringsriktig kost och motion, vilket troligen även dessa 

elever påverkats av. Något som stärker detta är trädgårdsodlingen utanför huset, som 

också talar för att maten ska vara närproducerad. Även motion är viktig i elevernas 

representationer. Här framkommer det exempelvis genom bordtennisbordet som upptar 

en del av ytan i rummet.
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Sammantaget ger elevernas representationer en verklighetstrogen bild över hur familjen 

lever sitt liv, både vad gäller boende och fritid. Precis som i föregående bild är det rimligt 

att anta att den värld som eleverna skapat till sitt väsen är en värld de känner igen. Den 

här gruppen av elever bor själva i ett socioekonomiskt välmående bostadsområde, vilket 

talar för att eleverna kan identifiera sig med den miljö de skapat för sina varelser. Deras 

berättande tyder på att fritiden i hög grad ägnas åt det egna idrottsintresset och till 

hemmet. Idrottsintresset verkar i första hand vara inriktat mot bollsporter som basket och 

fotboll, sporter som även flertalet av eleverna utövar under sin fritid, enligt vad de 

berättade. Längst ner till höger i bilden finns en lekplats. Studsmattan är ett tecken som 

tyder på en igenkännbar värld för eleverna. Studsmattor i trädgårdar är en vanlig syn i 

Sverige. Palmen som vajar vid sidan om poolen ser lite udda ut för vår natur som mest 

består av barr- och lövskog, å andra sidan var han trädgårdsmästare, och dessutom 

världens bästa! Flera av dessa elever berättade om olika resor som de varit med om och 

palmen kan ses som en symbol för semester och resor till främmande länder.

Elevers bilder där språk och text samverkar 

Nästa uppsättning bilder är gjorda av ytterligare andra elever (bild 5-7). De bygger på det 

arbete som skedde i klassrummet mellan de olika projektträffarna. Bilderna skiljer sig 

från de tidigare genom att eleverna, i större utsträckning, använt resurser från den 

verbalspråkliga designen i form av en längre verbal berättelse under varje bild. 

Kombinationen mellan text och bild hjälper till vid tolkningen av elevernas berättelse. 

Den ger en utförlig beskrivning över vilka som ingår i den familj som skildras.
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Bild 5: Trollfamiljens hus

Till skillnad från de tidigare bilderna är bild 5 skapad av en enskild elev. Eleven har 

använt olika resurser från de olika designvärldarna för att skapa mening. De synliggörs 

genom de tecken som visar val av färger, perspektiv och vad som kommuniceras i 

förgrunden och i bakgrunden. Den rumsliga teckenvärlden framträder i form av de 

resurser eleven utgår ifrån när det gäller husets arkitektur, trädkojan och den miljö som 

omger huset. De olika tecken som framträder i bilden är huset, trädkojan, repstegen som

hänger ner från kojan samt klätterställningen och gungställningen. Även den 

verbalspråkliga teckenvärlden framträder genom de resurser eleven använder sig i 

blandningen av vokabulär och bild. Ett antal verbala tecken som mamma, storebror, 

pappa, bäbis och kanin (en vanlig figur i barnböcker) förstärker budskapet. Den verbala 

texten berättar också att kaninen heter Shappe. En mängd andra tecken framträder som de 
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fyra cyklarna på kullen och den brunfärgade lådan på den andra kullen som kan vara en 

grillplats eller möjligen en sandlåda. För att förstärka budskapet om vilka de olika 

familjemedlemmarna är använder sig eleven av resurser som således hör hemma inom 

den verbalspråkliga teckenvärlden. Det finns en mamma, en pappa och en storebror. 

Däremot är det oklart om bäbisen är en flicka eller en pojke. Den verbala texten ger ingen 

annan hjälp än att bäbisen heter Teddy, ett namn för både pojkar och flickor. En 

intressant iakttagelse är att bäbisen står upp tillsammans med den övriga familjen, vilket 

talar för att barnet är äldre än vad som vanligtvis benämns som bäbis. Det bekräftas även 

av den verbala texten som berättar att bäbisen är två år. De olika varelsernas klädsel i 

kombination med de verbala tecknen förstärker könstillhörigheten. 

Eftersom resurserna är knutna till den teckenvärld där de används genererar det också 

olika berättelser (Selander & Kress, 2010). Den här familjen förmedlar myten om den 

traditionella kärnfamiljen, i den bemärkelsen att familjen består av mamma, pappa och 

deras två biologiska barn. Men det finns ingenting som säger att så är fallet. Det kan 

mycket väl vara en annan sammansättning med styvfamilj, bonusbarn etcetera. De bor i 

en fin villa, och de ser ut att ha en god ekonomi. Huset har en modern design vilket kan 

tolkas som att det är ett relativt nytt och möjligen dyrt hus. Var och en i familjen har sin 

egen cykel. Det kan tyda på att familjen gärna cyklar tillsammans. Däremot syns ingen 

bil vilket kan tolkas som att cykeln är viktigare, men det kan också vara så att bilen finns 

inne i ett garage. Tomten förefaller stor eftersom det inte syns några andra hus i närheten. 

Utemiljön är grön och frodig, vilket tyder på en hälsosam miljö att växa upp i. I den 

verbala texten ges också informationen om att trädgården är stor. Detta väsen tycks bo på 

landet, alternativt i utkanten av en stad eller ett samhälle, vilket styrks av den verbala 

texten som informerar läsaren om att familjen bor långt från andra troll. Eleven har i sitt 

skapande av sin varelses värld fångats av något speciellt och format det efter sin egen 

förståelse för att skapa mening. Den här eleven har inte bara valt ut information från 

själva introduktionen av uppgiften, utan även transformerat denna till olika teckenvärldar, 

som tal och rörelse samt till egen text och bild.
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Nästa bild (bild 6) utgår från två enskilda elever som inledningsvis valde att rita en bild 

över hur deras väsen såg ut, för att sedan tillsammans fantisera ihop en berättelse om en 

dag i deras varelses liv. Berättelsens struktur visar att eleverna har kunskap om hur en 

traditionell folksaga byggs upp. Deras berättelse startar, i likhet med många andra sagor, 

med att: det var en gång… Den skildrar också en kamp mellan onda och goda krafter, där 

den goda går segrande ur striden. Ett slut som vanligen återfinns i folksagan (Bettelheim, 

1989; Kåreland, 2013; Brok, 2007).

Bild 6: Corbi
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Bild 7: Sagan om Corbi

I skriften berättar eleverna om varelsens liv under en dag (bild 7). Vi får veta att Corbi

har egna barn däremot ges ingen information om varelsens könstillhörighet. Eleverna 

beskriver även att Corbi har en rival, ärkefienden pingvinen, som han/hon stöter på den 

här dagen på jakt efter mat. Vi får också veta att pingvinen bor i ett slott vilket kan tyda 

på att pingvinen är välbeställd. Pingvinen stjäl maten och i texten berättas också att Corbi 

inte accepterar stölden, utan bestämmer sig för att ta tillbaka maten. En strid uppstår och 

vi får veta att Corbi går vinnande ut ur striden, som pågår en timme. Lika snabbt som 

Corbi vunnit förlorar han sitt byte igen till en örn och en ny strid uppstår. Det är rimligt 

att anta att striden var intensiv eftersom örnen svimmade. I berättelsen finns en hjälte som 

utkämpar flera strider som han går vinnande ur Corbi är både är stark och modig, att 

jämföra med Jordans (1995) beskrivning av krigardiskursen. Elevernas illustration av 

varelsen ger inte någon direkt association till tv eller filmmediet annat än att varelsen 

liknar vissa leranimationer som är vanliga i vissa barnprogram. Namnet Corbi är däremot 

intressant, vilket kan tyda på att de ändå remedierat från tv-mediet. Kanske är dessa 

elever bekanta med Corbin Bleu, en amerikansk musikalartist som slog igenom redan vid 
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två års ålder. Han har engagerats inom bland annat Disney Chanel och varit med i många

filmer, bland annat Klättertjuven och High School Musical, program som är välkända för 

många i denna åldersgrupp.

Elevernas bilder och beskrivningar med inspiration från föremål

De sista bilderna (bild 8 och 9) som avslutningsvis undersöks och analyseras är hämtade 

från samma projekt, men härrör från en annan uppgift. Bilderna representerar elevers 

berättande kring ett föremål och i likhet med bild 5-7 samverkar bild och text.

Uppgiften inleddes med att läraren samlade eleverna i en ring. Därefter tog hon fram en 

säck som var full med olika saker och plockade upp ett av föremålen. Hon vände och 

vred på det och fantiserade ihop en berättelse som hon delgav eleverna. Uppgiften gick ut

på att tänka ut ett annat användningsområde för föremålet än vad det egentligen var till 

för. Eleverna fick därefter var och en plocka ett föremål ur säcken och fantisera ihop en 

berättelse kring dess ändamål. Egentligen hade läraren bara tänkt att eleverna muntligt 

skulle berätta för varandra men eleverna ville själva även illustrera föremålen i form av 

en bild. Fem av de muntliga berättelserna redovisas och två av dem analyseras där 

eleverna både illustrerat sitt föremål och gjort en berättelse till.

En av eleverna valde en glasslev som hon menade var ”en katapult som var utrustad med 

ett stort förstoringsglas”. Läraren uppmuntrade henne att fantisera vidare genom att hon 

ställde frågor kring katapulten. Eleven fortsatte fantisera, ”Det är något som man kan 

skjuta iväg, och det är en speciell trollkatapult. Man skjuter för att skicka iväg olika 

saker, som ägg till exempel, när man skjuter med den får man magiska krafter”. En annan 

elev valde en slickepott. I början hade han svårt att komma på något, men efter att några 

fler elever berättat om sina föremål visste han precis vad han ville berätta: ”Det är något 

väldigt konstigt. Människor kan inte hålla den så bra, de bara tappar den. Den är tänkt till 

någon annan. Den kan vara bra när man behöver en trollsmälla och då kan trollen 

använda den när de ska ge igen på jättarna. Den kan också ändra form ibland vilket kan 

vara bra”. Ytterligare en elev valde en tesil vilken han menade var ”en automatisk 
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vedskjutare, man hugger den som en yxa, sedan sätter man in vedbiten i den och skjuter 

in den direkt in i elden”. Han fick genast respons från en annan elev; ”Vad bra, då kan 

man inte bränna sig”. Den fjärde eleven valde en visp som han menade var ”en 

makaronskjutare, man behöver inte koka den utan den både steker och skjuter ut 

makaronerna direkt på tallriken. Man måste sätta den på ON och vara noga med att 

makaronerna inte blir uppbrända. Den börjar pipa när den är klar”. I det sista exemplet 

som presenteras valde eleven ett hålslag, vilken han menade var ”en flygande slev som 

kan forma sig till en soppslev. Den kan också hämta allting som man behöver. Egentligen 

borde man kalla den för ”Den flygande hämtaren”. Den kan till och med hämta en 

stridsvagn och världens tyngsta flygplan, allt kött i världen och hela skolan”.

Eleverna fick sedan välja på vilket sätt de ville illustrera och berätta om sitt föremål i 

bild. Idéerna var många, men de flesta bilderna och berättelserna hade likheter med 

sagogenren. I likhet med arbetet kring ett väsens liv och boende visar den första bilden att 

eleven inspirerats av sagan i sitt berättande och i bilden synliggörs också vilka resurser 

eleven använder. I berättandet framträder de olika teckenvärldarna. Den visuella designen 

blir inte bara synlig genom de färger och perspektiv, utan även i hur de visuella tecknen 

lyfts fram i förgrund och bakgrund. Bilden är indelad i två fält med tecknet för föremålet 

till vänster medan den högra visar användningspotentialen av föremålet.
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Bild 8: Näshårsrakare

Till bilden finns en text som ger viss information till läsaren (bild 8). Eleven berättar att 

varelsen är ett troll och att det avbildade tecknet till vänster är en näshårsrakare. Vidare 

berättas att föremålet är gjort av skogsjärn och kräver en centimeter djupa näsborrar för 

att kunna användas på rätt sätt. De olika grå tecknen som liknar små klumpar kan tolkas 

som malmhögar. Det gör det rimligt att anta att eleven sedan tidigare har kunskaper om 

våra naturresurser och att järnet är en av dessa. Eleven använder även tecken för att visa 

på känslouttryck som att trollet ler och ser glad ut när den visar hur föremålet används 

genom att sticka in det i den ena näshålan (rörelsedesign). Den rumsliga designen ger ett 

varmt och ombonat intryck. Solen lyser och skogen är grön och frodig, himlen är blå,

vilket kan tolkas som att det är sommar. I likhet med många sagor som handlar om troll 

som bor i skogen använder eleven olika tecken som påminner om dessa för att 

åskådliggöra hur trollet ser ut, med spetsiga öron, lappade kläder, en lång näsa och ett 
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burrigt tovigt hår. Både bilden och texten visar sammantaget att eleven är väl bekant med 

sagogenren. Den verbala texten beskriver också att det endast finns ett exemplar av den 

här näshårsrakaren, vilket gör att trollen måste turas om att använda den, en situation som 

säkert eleven inte är främmande inför. Dessa barn har redan från tidig ålder vistats i såväl 

förskola som skola, en miljö där de inskolas i att dela med sig med andra. För dem är det 

en igenkännbar värld som synliggörs i bilden.

Bildens komposition har likheter med de bilder som är vanliga i exempelvis olika läsläror 

för yngre barn (Jonsson, 2006). Dessa läsläror är ofta uppbyggda på så sätt, att bilden är 

det centrala och under bilden kommer en kortare text som direkt hänvisar till bilden 

(Bros, Hansen, & Rosvall, 2007). Bild och text samverkar för att skapa mening.  

Eftersom dessa elever precis har lärt sig att läsa är det rimligt att anta att den här eleven 

försökt efterlikna lärobokens layout. Bilden visar att eleven nyttjar olika resurser för att 

skapa mening, och att skrift och bild erbjuder olika tecken som antingen genererar eller 

förstärker olika berättelser.
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Bild 9: Den magiska trollstaven

Den sista bilden är skapad av en annan elev (bild 9). Här har eleven valt en annan 

disposition, men även den kan liknas vid hur bilder och bildtexter i olika läsläror för 

yngre barn är utformade. Genom att låta bild och text samverka framträder de olika 

tecknen från teckenvärldarna som eleven använder i sitt berättande för att skapa mening. 

Även om den verbala texten inte direkt berättar att varelsen är ett troll kan man anta att 

det förhåller sig så. Främst med stöd av tecken som den verbala texten, varelsens lappade 

kläder och föremålet som varelsen håller i sin hand. Från föremålet strömmar ett gröngult 

sken som tyder på att föremålet besitter magiska krafter. Den verbala texten berättar 

också att det är fråga om en trollstav med magiska krafter som bara får användas av troll. 

Till höger syns en korv i öppningen som leder in berget. Ovanför korven framträder 

ytterligare ett verbalt tecken: senare, som tyder på att trollet redan använt sig av det 

magiska föremålet och att korven i själva verket är en förvandlad människa. Genom de 

val som elever gör i form av tecken som representeras inom de olika teckenvärldarna 

synliggörs elevens meningsskapande och hur den genom val av resurser även försöker 

förstå. Det är främst den verbalspråkliga och den visuella designen som gör världen 

begriplig för eleven. De verbala tecknen beskriver trollet och de magiska krafter som 

trollet har genom det föremål som den håller i sin hand. Meningsskapandet framträder 

också i val av disposition och perspektiv, exempelvis den ljusa himlen till vänster, 

kontrasterad av stjärnhimlen till höger, ett perspektiv som symboliserar en dualism, dag 

och natt. Elevens representation visar ett före och ett efter, där den vänstra (före) delen av 

bilden berättar att trollet använt sitt magiska föremål och den högra (efter) visar den 

effekt vapnet hade, den förvandlade korven och att korven i själva verket är en människa. 

Det styrker också antagandet att eleven använder tidigare kunskaper från sagogenren. 

Många av de klassiska sagorna har inslag av magi. Påfallande ofta har de olika 

karaktärerna i sagan diverse magiska verktyg till sitt förfogande för att övervinna de 

svårigheter de utsätts för.
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Jag noterar att vanliga köksföremål, när eleverna fritt får fantisera kring vilken funktion 

de har, ofta övergår till att bli vapen eller föremål som äger magiska krafter. Föremålen 

symboliserar ofta styrka och kraft och kan i flera fall kopplas samman med bilder av 

maskulinitet, bilden av mannen, hjälten, som klarar allt (Änggård, 2005; Jordan, 1995). 

Sammanfattande analys

I detta kapitel har jag analyserat elevers meningsskapande och hur det kommer till uttryck 

i deras representationer i text och bild, och de meningsskapande resurser som de 

använder som går att härleda till olika teckenvärldar (Cope & Kalantiz, New London 

Group, 2000:26). Elevernas egna berättelser samt deras bilder visar att de i sitt berättande 

är multimodala och de använder olika resurser för att skapa mening. Resultaten visar att 

eleverna inspirerar varandra och att de i sitt skapande använder resurser som ligger nära 

deras eget liv, som de kan identifiera sig med. Exempelvis använder de resurser som 

synliggör deras vardag. Mening skapas inte enbart av det som de berättar för varandra 

verbalt utan påverkas också av hur de exempelvis berättar i form gester, mimik, 

kroppsrörelser och känslostämningar. Med det menar jag att en mängd sinnesintryck 

interagerar med varandra och påverkar deras upplevelser. I deras bilder och berättelser 

framkommer att eleverna tydligt blandar humor och allvar när de berättar (Änggård,

2005). Elevernas bilder visar en blandning av hur humor framträder inte bara i sagor och 

barnlitteratur utan även i tv-serier och datorspel. Det visar hur de skapar mening genom 

att de sammanfogar det traditionella berättandet med det mer moderna (Änggård, 2005).

Eleverna visar att de behärskar att kombinera de olika medieringarna i sitt berättande. 

Bortsett från att barnen har en avsikt att berätta och visa något, framgår det också på 

vilket sätt de försöker skapa mening och förståelse. Vanligtvis sker berättandet i form av 

skriftliga berättelser där de med ord kan beskriva händelseförloppet (Klerfelt, 2007). I 

bilden däremot ska allt sägas i samma bild, vilket gör att användandet av 

meningsskapande resurser blir viktigt, exempelvis bild 2 som i och för sig skildrar 

elevernas skapande av en värld för sitt väsen, men där de påverkats av en av de stora 

händelserna i världen som skedde under den här perioden. Barack Obama hade just 
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installerats som USA:s president och nyheten återfanns i all media, såväl i tidningar, tv

som via nätet. Nyheten intresserade gruppen och i sitt behov av att bearbeta den tog de 

med olika tecken i bilden, som terroristen som svävade som ett förtäckt hot mot freden i 

världen, Vita huset som döpts om till Svara huset, helikoptern som var utrustad med den 

senaste tekniken. Det visar att de inte bara har kunskap om var den amerikanske 

presidenten bor utan även viss kunskap om USA:s intensiva terroristbekämpning efter 

händelserna den 11 september, när World Trade Center totalförstördes av ett 

terroristangrepp. Deras intresse fokuserades i första hand på det amerikanska 

presidentvalet och de bearbetade sina intryck genom att dels verbalt berätta för varandra, 

dels använda bilden som en meningsskapande resurs. Elevernas bilder visar också att de 

kodar och avkodar oavsett om de håller på med bild eller text. De bollar spontant mellan 

innehåll och form genom att använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Bilderna 5 

och 8 som är utformade liknande traditionella läsläror visar att eleverna förstått och lärt 

sig hantera bilderbokens sätt att låta bild och text samverka och tillsammans bli något 

mer än de enskilda delarna (Jonsson, 2006).

De olika berättelserna och bilderna som presenterats och analyserats visar också hur 

sagor, nyheter, tv-program och fritidsintressen blandas i elevernas meningsskapande och 

hur de bär med sig olika meningserbjudanden som sedan vävs in i lärandet. Sett ur ett 

genusperspektiv visar framförallt bild 2, 3 och 4 att det spelar roll hur gruppen är 

sammansatt. Bild 2 som skapats av pojkar ger ett maskulint intryck då den skildrar ett 

väsen som tillsynes verkar ensam i en global och hotfull värld. I likhet med terroristen 

verkar inte varelsen tveka att använda vapen. Flickornas bilder(bild 3, 4 och 5) skildrar

däremot ett helhetsperspektiv på familj och fritid, vila och rekreation. Bilderna ger ett 

empatiskt intryck där alla får vara med och bestämma. De miljöer som de skildrar präglas 

också av ett hållbarhetstänkande i fråga om naturresurser.

Ovanstående blir intressant med koppling mot Statens medieråds senaste undersökning 

som publicerades 2013 Småungar och medier 2012/2013 som visar att fram till ungefär 

fyra års ålder är skillnaderna mellan pojkars och flickors medianvändning obefintlig, men
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den ökar med stigande ålder. Skillnaderna mellan könen visar sig främst i fråga om deras 

val av dator- och tv-spel (Statens medieråd, 2013). Rapporten visar att 39 procent av 

pojkarna i 5 8 års ålder spelar tv-spel minst en timme per dag medan motsvarande siffra 

för flickor är 13 procent för samma ålderkategori. Spelutbudet för såväl flickor som 

pojkar blir därefter också i likhet med kläder och leksaker könsuppdelat, exempelvis 

handlar spel för nio-tioåringarna om prinsessor för flickor eller krigsspel för pojkar 

(Statens medieråd, 2013). Dessa skillnader går också att se i elevernas bilder i den här 

studien. Exempelvis bild 2 har många likheter med hur vissa krigsspel för pojkar är 

utformade medan bild 3 kan liknas vid datorspel som antas attrahera flickor i högre 

utsträckning och där innehållet ofta utgår från sagans värld.

Elevernas bilder visar följaktligen att olika uttrycksformer samverkar. Exempelvis visar 

bilderna fragment från pedagogernas inledande berättelser som inspiration till elevernas 

eget berättande. De visar också spår av remediering. Ofta har eleverna använt vissa delar 

av ett annat medium, exempelvis tv-mediet. Tv-mediet är också det som är mest 

förekommande i deras åldersgrupp. Enligt Statens medieråd (2013) tittar både pojkar och 

flickor i denna åldersgrupp på samma filmer och tv-program.

Vygotskij (2005) beskriver i sin forskning hur barn, när de ritar, tänker på föremålet 

parallellt med att de tolkar föremålets historia. Det tyder i så fall på att detta sker på 

samma sätt som om barnen verbalt skulle berätta om föremålet. Jag vill mena att en 

berättelse eller en text kommuniceras på liknande sätt genom bilden, i den meningen att 

bilden kan sägas utgöra det språk för vilken kommunikationen sker. Elevernas arbete med 

att skapa sina berättelser där bild och text samverkar kan således kopplas till den 

meningsskapande situation i vilken eleverna deltagit i. Med det menar jag att elevernas 

kommunicerande i bild ger uttryck för att de genom bildarbetet erövrat ny förståelse. I sin 

tur skapar det förutsättningar för ett meningsskapande även i andra sammanhang 

(Jonsson, 2006).
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Projektet Gastkram

Berättelsens möjligheter och påverkan

I den här undersökningen studeras elevers berättande. Avsikten är inte primärt att 

beskriva berättelsen narratologiskt utan istället visa att berättelsen är ett sätt att göra 

världen meningsfull.

I det projekt som nu kommer att belysas får eleverna möta svunna tider. De tas med på en 

resa bakåt i tiden, till en tid när föräldralösa barn sattes på barnhem, och eleverna får 

aktivt ta del av barnhemsbarnens livssituation. Barnen som de får möta i föreställningen 

är barn i samma ålder som de själva, vilket gör att de till viss del kan identifiera sig med 

dem, något som senare visar sig i deras berättelser. Från det här projektet görs tolkningen 

främst utifrån elevernas skriftliga berättelser. Med utgångspunkt från deras texter 

undersöker jag också om det finns delar i berättelserna som kan visa att en remediering 

skett. En kort resumé av den berättelse som skulle fungera som ingång och inspiration till 

det fortsatta arbetet tillsammans med eleverna finns att läsa bilaga 5.

Presentation av projektet

Syftet med projektet Gastkram var att inspirera till berättande i alla dess former och ge 

verktyg till lärare och elever att jobba med berättande. Det skapades och initierades av ett 

antal pedagoger från Kulturskolan och vände sig till grundskolans år fyra och fem. De 

olika kommunala grundskolorna hade själva fått anmäla sitt intresse att delta i projektet. 

Eleverna får i projektet lära sig berättandets konst och får samtidigt träning i att hantera 

olika känslor, inte minst rädsla. En annan viktig del handlar om att reflektera kring tillit 

och respekt mellan barn och vuxna. Det är i det engagerade mötet mellan berättare och 

lyssnare som den goda berättelsen föds (Anttila, 2009).

Projektet lanserades som lite ”hemligt” för eleverna. Det var viktigt att de inte hade några 

förutfattade meningar innan de tog del av berättelsen. Att projektet riktade sig till barn i 
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åldrarna 9-11 år hade enligt pedagogerna, att göra med att barnen i den åldern befinner 

sig i en förpubertet. Då fascineras många barn av skräcktematik i film, teater och 

litteratur. Eleverna visar ett stort intresse för existentiella frågor i den här åldern och de 

har berättandet inom sig. Nedan ges en kort resumé över berättelsen som eleverna aktivt 

fick ta del av.

Projektets upplägg och genomförande

Projektet pågick under två terminer och ett flertal skolor i kommunen deltog. Närmare 

femtio elever per gång fick ta del av föreställningen och de fick även chansen att 

återkomma ytterligare en gång för att få en fördjupning i berättandet genom olika 

estetiska uttrycksformer. De skådespelare som ingick i föreställningen, förutom 

pedagogerna själva, bestod av elever som fick agera de olika barnhemsbarnen. Innan 

varje förställning genomfördes samlades alla skådespelare och barn som ingick i

föreställningen. Eftersom föreställningen innehåller mycket sång och muntligt berättande

ville man värma upp kroppen med hjälp av olika rörelser och arbeta med röstträning. Det 

var viktigt att visa att alla språkliga uttrycksformer behövs i meningsskapandet.

Vid varje tillfälle som Kulturskolan tog emot en ny grupp elever mötte de den redan i 

foajén som ett led i att introducera och bjuda in eleverna till berättelsens värld. 

Pedagogerna följde sedan elevgruppen upp till den lokal där föreställningen skulle äga 

rum. På vägen upp gjordes eleverna medvetna om att det hänt mystiska saker i huset. 

Pedagogerna pekade på en stol som hängde över trappräcket, på tavlor med mystiska ord 

och tecken som ingen förstod. Orden hängde på väggarna och ingen visste heller hur de

hamnat där. Mystiska ljud hördes här och där. Pedagogerna bjöd in eleverna i samtalet i 

syfte att inspirera dem till att delge varandra vad de visste om folktro och väsen. Deras 

kunskaper dokumenterades av pedagogerna för att användas vid ett senare tillfälle.

Föreställningen började med att eleverna fick komma in i ett rum där de fick ta del av en 

dagbok som pedagogerna sa var från seklets början. Den var skriven av en flicka som 

hette Astrid. Min upplevelse var att eleverna på ett smygande sätt drogs med in i en 
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stundtals ryslig och spännande tidsresa bland gastar, vildvittror och den mystiska 

skogsfrun. De fick också ta del av de orättvisor som de oskyldiga barnhemsbarnen utsatts 

för. Även om eleverna inte aktivt agerade under berättelsens genomförande spelade ändå 

interaktionen en viktig roll och eleverna fick själva vara med genom att fortsätta och 

fantisera och berätta om Astrids vidare öde i livet.

När föreställningen var slut delades eleverna in i fyra grupper där de fick fördjupa sina 

kunskaper ytterligare genom att arbeta i olika verkstäder med antingen bild, drama, dans 

eller musik, som språkliga uttryck i berättandets form. De fick också skapa multimodala 

berättelser. Deras arbeten lades ut på Kulturskolans hemsida där bilder och annat material 

fanns att tillgå för elever och lärare som ville jobba vidare med berättande på sina skolor.

I dansgruppen fick eleverna först till uppgift att reflektera muntligt kring den 

föreställning de tidigare sett. Den andra uppgiften bestod i att de under ledning av drama-

och danslärarna fick arbeta med berättande med hjälp av kroppen. Berättelsen växte 

sedan fram genom att eleverna fick komma med förslag på händelseförloppet. De fick 

skapa statyer som de sedan fick fantisera och bygga vidare på, och använda gester och 

miner för att åskådliggöra berättandet för de andra eleverna. Den tredje uppgiften bestod i 

att de delades in i fyra grupper och utifrån ett givet tema gemensamt gestalta berättelsen. 

Därefter skulle de välja ut tre fiktiva bilder ur berättelsen och gestalta dessa i ultrarapid 

där de tydligt skulle visa hur eller när den ena bilden övergick till den andra.

Eleverna som deltog i dramagruppen (jfr rörelsedesign) fick även de till uppgift att 

reflektera över vad de hade varit med om under föreställningen. De fick också föreställa 

specifika statyer och visa på olika uttryckssätt exempelvis hur det ser ut när någon är 

ledsen, glad, arg etc. Därefter fick de till uppgift att med hjälp av fantasin och varandra 

skapa muntliga berättelser som skulle utgå från kusliga händelser.

Även de elever som deltog i bildgruppen (jfr visuell design) uppmuntrades, att som 

första uppgift återberätta den föreställning som de tidigare varit med om. Vidare skulle de 

tillsammans, i grupper om fyra och fyra, skapa en magisk målning på stora ark som så 
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småningom skulle växa fram till ett både vänligt och otäckt monster. De skulle sedan

klippa ut det stora monstret och skapa en berättelse kring det som de sedan fick framföra 

inför de andra eleverna. Avslutningsvis fick de sedan välja ut en plats på Kulturskolan 

och sätta upp sin bild som visade var monstret bodde.

I mediegruppen hade eleverna till uppgift att fantisera och skapa multimodala berättelser 

med inspiration från föreställningen. De meningsskapande resurser som användes här var 

främst musik och olika ljudeffekter (ljuddesign). Innan de satte igång med uppgiften fick 

de först se en multimodal berättelse där interiören redan var känd, men där mystiska saker 

hände i de olika rummen, händelser som inte uppmärksammats tidigare. Därefter fick de 

själva beskriva olika händelser där de känt sig rädda, varit ledsna, arga eller reagerat på 

något sätt. I den avslutande uppgiften skulle de skapa en multimodal berättelse med 

musik och ljudeffekter och låta de andra eleverna ta del av den.

Elever berättar om Astrids vidare öden 

Efter att eleverna sett föreställningen och kommit tillbaka till sin hemskola fick de till 

uppgift att själva skapa en fortsättning på Astrids historia och vad som sedan hände i 

hennes liv. Jag kommer i det här avsnittet att presentera sex av dessa elevers berättelser. 

(se presenterade urvalskriterier i metoddelen). Med hjälp av de upplysningar som ges i 

berättelserna synliggör jag de resurser och strategier eleverna använder sig av i sitt 

meningsskapande.

Berättelsens sanningsvärde ligger i dess konsekvenser för läsaren. Med det avses hur 

läsaren tar emot berättelsen och gör sin egen tolkning av den. Det viktiga är att den ger en 

känsla av personlig identitet och gemensamt liv, en grund för moraliskt uppförande och 

en förklaring av det okända (Weick, 1995; Kress, 2003). När det handlar om begreppen 

meningsskapande och tolkning uppfattas dessa många gånger som liktydiga, vilket de 

inte är. Tvärtom ska meningsskapande ses som en aktiv process medan tolkning handlar 

om att förstå den mening som blir skapad, det vill säga att blicka tillbaka på en händelse 

eller en handling där förståelsen kommer först när människan varit med om händelsen 
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(Weick, 1995; Wertsch, 1998). Meningsskapande är att ordna händelser i en viss följd 

och genom att lyssna till historier och berättelser om tidigare händelser skapas mening. 

Weick (1995) lyfter fram att ”vad som är nödvändigt i meningsskapande är en bra 

berättelse” (Weick:1995:61). Enligt honom är inte meningsskapande bara en fråga om 

samspel mellan handling och tanke, utan handlar också om språk, samtal och 

kommunikation. I meningsskapandet försöker människor förstå orsaker till varför saker 

och ting sker. Dessa jämförs med den kognitiva ramen för vad som anses sannolikt enligt 

individens tidigare erfarenheter och förväntningar (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005).

Ett sätt som jag fann användbart var att utgå från hur intrigen framträder i elevernas 

berättelser, det vill säga den händelsekedja som framträder redan i inledningen och 

fortsätter fram till berättelsens slutliga lösning eller dess poäng (Holmberg & Olsson, 

1999). Att läsa innebär att skapa en väg genom berättelsen. Den skapas utifrån en 

inledande gåta eller rubbade jämvikt och fortsätter fram till dess eventuella upplösning. 

Man kan säga att själva motorn är viljan att få veta vad som ska hända härnäst och hur 

författaren väljer att presentera fortsättningen. Som läsare utformar vi en väg genom 

berättelsen genom att vi sätter ihop delar från vår egen erfarenhet med delar från den text 

som läses, vilket kan sägas vara berättelsens mönster eller intrig (Holmberg & Ohlsson, 

1999). Samtliga sex berättelser som presenteras utgår från den fiktiva huvudpersonens 

tidigaste upplevelser från barnhemmet och är alltså förbundna med grundhistorien.

De olika detaljerna får sin betydelse i och med att eleverna i texten relaterar till olika 

händelser i Astrids liv. Intrigen ska ses som en serie händelser i en berättelse som enligt 

Holmberg och Ohlsson (1999) följer ett bestämt mönster på samma sätt som dramat. 

Intrigen startar med en inledande orientering (exposition) som beskriver tid och plats och 

som även introducerar de olika karaktärerna. Därefter presenteras konflikten och de 

hinder som hjälten måste ta sig förbi för att uppnå sitt mål. Oftast består hindren i Astrids 

fall av konflikter med någon annan människa. Sedan sker en stegring i intrigen främst vad 

gäller konflikten som utvecklas åt något håll för att slutligen kulminera eller nå en 

vändpunkt (peripeti). Det ska ses som det skede när konflikten når sin höjdpunkt och det 
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inte längre finns någon återvändo. Något måste göras och resultatet visar sig sedan i ett 

nedåtgående förlopp fram till berättelsens slutliga lösning, (dénouement) där alla trådar 

knyts samman och berättelsen kan förstås i sin helhet. I berättelserna undersöker jag 

också om det går att se spår av remediering i elevernas berättelser. Bland annat utgår jag 

från hur de beskriver sina karaktärer och de egenskaper som dessa besitter, likaså hur 

deras värld beskrivs och om dessa beskrivningar går att härleda till olika medier. 

Den första berättelsen som jag analyserar med hjälp av ovanstående tolkningsverktyg är:

Drömmen som alltid levde kvar

Det Astrid såg 1909 den 13/1 en fredag mitt på natten. Det som hände då, det försvann 

aldrig från hennes huvud.

Astrid kom bort från barnhemmet när det rivdes. Astrid kom till en snäll fosterfamilj där 

hon fick bo med tre syskon som hette Arvid, Disa och Pelle. Nu är Astrid 40 år, och har ett 

barn som heter Ludvig. Ludvig är väldigt busig. Astrids man heter Gunnar. Han dog innan 

Ludvig föddes. Ludvig fick aldrig se sin pappa. En dag när Astrid skulle laga mat, fick hon 

se någon som stod mitt på gården och vinkade. När Astrid gick till andra fönstret för att 

kolla noggrannare så var hon borta. Astrid tänkte: - jag såg nog bara i syne. Men Astrid 

visste vad hon såg, OCH VEM HON SÅG.

40 ÅR SENARE! Astrid fyllde 80 år. hon skulle gå ner till bäcken för att tvätta kläder, när 

hon kom att tänka på vad som hände för 40 år sedan vad hon såg i fönstret, den där saken 

glömmer hon ALDRIG! Mitt i allt så kom någon och dränkte henne (elev, 11 år)!

Den här berättelsen börjar lyckligt men slutar olyckligt, en handling som liknar 

konstsagans förlopp (Kåreland, 2001). Den har följaktligen inte de typiska dragen från 

den klassiska sagan som ofta innehåller ett dramatiskt skeende men med ett lyckligt slut, 

om än Astrid fick leva tills hon blev gammal. Här finns snarare inslag från skräckgenren

och dessa representationer består uteslutande av verbala tecken. Redan inledningsvis får 

vi veta att det hela sker fredagen den trettonde, en dag som enligt myten påstås vara en 

riktig olycksdag som man bör vara vaksam på. Talet 13 ses som olycksbådande inom 

många kulturer och kan härledas långt tillbaka i tiden (Kettström Höök, 2006). Inom 
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filmmediet och då specifikt inom skräckgenren har det varit vanligt att utgå ifrån talet 13, 

exempelvis den amerikanska skräckserien, ”Friday the 13th” som utkom 2009. Eftersom 

serien har en 15-årsgräns är det mest troligt att dessa barn varken sett eller inspirerats av 

filmen utan att kunskapen snarare är kulturellt betingad.

I den här berättelsen återfinns stoff från svunna tider som att kvinnor tvättar kläderna i 

bäcken. Intressant är hur eleven ändrar tempus och inleder historien i dåtids för att sedan 

berätta i presens. Den använder sig av versaler för att betona viktiga delar i berättelsen 

som uttrycker dels känslor, dels viktiga avstamp.

Den andra berättelsen börjar även den med att eleven ger en beskrivning över de olika 

karaktärerna som finns med i berättelsen.

Astrids historia

När Astrid blev adopterad så fick hon en jätte snäll familj! Hon hade: en pappa, mamma, 

storebror och lilla syster. Pappan heter Marvin och är 45 år. Han jobbar på ett 5 stjärnigt 

restaurang. Mamman heter Linnea och är 40 år. Hon jobbar som dagisfröken. Storebrorsan 

heter Matias och är 15 år. Matias går i skolan. Lilla syrran är 3 år och går på dagis. Astrid 

ville hjälpa till hemma men hon behövde inte. Dom levde jättebra och Astrid var så lycklig 

för att hon hade en snäll familj. När Astrid blev äldre fick hon jobb på ett fosterhem. Hon 

gifte sig när hon var 35 med en som heter Sune. Dom adopterade ett föräldralöst barn från 

Kina. Efter vad Astrid fick gå igenom när hon var liten så ville hon hjälpa så många barn 

hon kunde. Dom blev en jättelycklig familj. Efter att dom haft barnet i 2 månader skulle 

dom döpa om henne. Hon fick namnet: Alicia Xing Astrid Bloomqvist. Dom levde sedan 

lyckligt. Astrid dog när hon var 83 år (flicka, 11, år).

Till skillnad från föregående berättelse som inleddes med Astrids fasansfulla minnen 

inleds den här med att hon blivit adopterad och hamnat hos en god fosterfamilj, en bild 

som kan sägas representera lycka och trygghet. Familjen beskrivs som en kärnfamilj,

vilket visar på heteronormens starka krafter. Hela familjen presenteras utifrån namn, kön 

och ålder, och de äldre även utifrån sina yrken. Elevens meningsskapande framträder i 

hur denne beskriver vikten av trygghet. Familjen symboliserar tryggheten. I berättelsen 
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får vi också veta att ekonomin är god och att Astrid fick en lycklig barndom. Även här 

följer berättelsen en kronologisk ordning, men själva stegringen av intrigen är inte lika 

tydlig som i den föregående berättelsen. Det finns ingen tydlig konflikt, men jag ser 

händelsen där Astrid och hennes man Sune väljer att adoptera ett barn från Kina vid något 

som kan liknas vid en vändpunkt. Den händelsen knyter sedan ihop berättelsen. Det 

styrks också av att eleven skriver att Astrid, när hon blev vuxen, valde att arbeta på ett 

fosterhem. Det är troligt att eleven här kopplar samman att Astrid, med sin erfarenhet,

själv skulle vara väl lämpad för att arbeta med fosterbarn. Tidigare i berättelsen skriver 

eleven om hur Astrid blev adopterad av sin fosterfamilj. Där tycker jag mig se att eleven 

försökt förstå och själv skapat mening genom att dels använda sig av den kunskap hon 

redan hade, dels omsätta den i andra sammanhang som i berättandet. Den här eleven

uppvisar kunskaper om adoption och om vilket land den skett ifrån. Hon har även gett 

barnet både ett svenskt och ett kinesiskt namn. Möjligen är eleven själv adopterad eller 

känner någon i sin närhet som är det. Till skillnad från den första berättelsen som 

mestadels upplevdes som hotfull, andas den här värme och omtanke. Den ger en känsla 

av trygghet och skildrar en lycklig och ombonad tillvaro.

Nästa berättelse liknar en spännande rysare. Här visar eleven kunskaper i hur en 

spännande intrig kan byggas upp. Den uppvisar många likheter med skräckgenren 

(Leffler, 2001). Initialt sägs även här, att Astrid kom till en god fosterfamilj och levde ett 

bekymmersfritt liv tills hon fyllt tjugo år. Berättelsen för tankarna till den klassiska sagan 

om Törnrosa som levde ett tryggt, ombonat och lyckligt liv fram till 15 års ålder innan 

olyckan drabbade henne. Den visar också drag från sagan om Snövit, främst i skildringen 

av styvfamiljen eller fosterfamiljen, där fadern är god (att jämföra med kungen i Snövit) 

medan styvfaderns mor är ond (jfr den onda styvmodern i Snövit). Skillnaden mellan de 

klassiska sagorna och den här sagan är att den inte har ett lyckligt slut, vilket gör att den 

mer har karaktären av en konstsaga, genom att den ger uttryck för många starka känslor 

som rädsla, oro och det sorgliga slutet.

1909
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När Solhaga hade stängt fick alla barn ett hem. Astrid fick en mamma och en pappa dom 

var väldigt glada. Men när Astrid fyllde 20 år kom barnhemsföreståndare Ferm då fick 

Astrid reda på att hennes fosterpappa var Ferms son. Hon blev väldigt rädd men efter ett tag 

märkte hon att Ferm inte kände igen henne. Hon var väldigt orolig hela tiden när hon var 

där. Men när Ferm åkte berättade Astrid om allting som hände på Solhaga. Till och med det 

som hände i garnfärgeriet som Ferm gjorde. Dom trodde Astrid men dom var lite 

misstänksamma ändå så fosterpappan frågade sin mamma. Hon sa, struntprat., fast det var 

sant vad Astrid sa till dom. Då kom Ferm och ville ta Astrid till sin stuga. Hon följde med 

Ferm och där dödade hon Astrid fast Ferm lurade Astrids fosterföräldrar med en 

Astridkopia resten av deras liv men Astrid blev bara 20 år (elev, 11 år).

Själva konflikten i den här berättelsen ligger i avslöjandet av fosterpappans identitet och 

vilka konsekvenser det får för Astrid. Något måste göras och det sker en stegring i 

berättelsen efter fröken Ferms besök, där kulmen, eller berättelsens vändpunkt, nås när 

Astrid försöker berätta om sin oro och sina tidigare upplevelser för familjen. 

Vändpunkten startar med beskrivningen angående fosterpappans osäkerhet när det gällde 

Astrids anklagelser gentemot hans mor och avslutas med att den ”riktiga” Astrid mördas 

för att ersättas av en kopia. Det är en riktigt ruskig historia där eleven på ett skickligt sätt 

visar att han/hon behärskar olika berättartekniker, inte minst den lilla poängen på slutet: 

”men Astrid blev bara 20 år”. Den här berättelsen har vissa likheter med den första 

berättelsen. Här finns, liksom i den första, ett latent hot. Däremot är hotet mer konkret i 

meningen att det finns inom den närmsta familjen. Det gör att den här berättelsen, i likhet 

med den mer idylliska berättelsen som presenterades tidigare, ger en viss trovärdighet, 

om man bortser från Astridkopian som signalerar andra genrer som science fiction eller

fantasy. Just den detaljen av berättelsen visar att eleven har kunskap om och använder 

olika berättartekniska strategier som förhöjer spänningen i berättelsen.

Berättelsen beskriver en situation som mycket väl kan vara en vardag för vissa familjer. 

Dagligen möts vi av rubriker i tidningarna om våld i nära relationer och den här 

berättelsen visar många drag från den typen av text. Skräcken är påtaglig hos Astrid och 

hon försöker verkligen göra något åt sin situation, men misslyckas. Eleven använder 

spänningshöjande effekter. Exempel på det är när Fröken Ferm först inte känner igen 
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Astrid men senare lockar med henne till sin stuga för att döda henne. Ett genomgående 

tema är rädslan om att inte bli trodd. Även om Astrids man sa att han trodde på henne 

fanns ändå misstron om det verkligen förhöll sig så som hon beskrev det. Eleven har 

använt sig av det bärande budskapet i originalberättelsen som gick ut på att eleverna 

skulle berätta för andra om Astrid och hennes vänners umbäranden på barnhemmet. I 

ursprungsberättelsen fick eleverna veta att barnhemmet så småningom stängdes på grund 

av den vanvård som barnen, under deras vistelse, utsattes för. Eleven har valt att låta sin 

berättelse börja med att informera om stängningen för att sedan övergå till att berätta om 

Astrids fortsatta öden.

Nästa berättelse, precis som föregående, visar drag från skräckgenren i form av en kort 

spökhistoria:

Barnhemmet I

Sedan när barnhemmet lagts ner mer än 10 år senare så kom det en familj från Umeå. De 

tyckte att det verkade vara ett fint hus. Så de bestämde sig för att flytta in där. På kvällen så 

sitter alla fyra och spelar Kina Schack. Medan de spelar så ser de hur två kulor rör på sig 

och medan alla kollar på det så ser de inte hur ett av barnen försvinner. Dan därpå så tar de 

alla sina saker och far därifrån (elev 11 år).

I den berättelsen nämns inte Astrid över huvud taget utan fokus ligger på själva 

barnhemmet där Astrid tillbringade sina första nio år. Initialt får vi veta att huset nu tio år 

senare inte längre används som barnhem utan som en vanlig familjevilla. Det kan 

troligtvis köpas eller hyras av intresserade. Det ges heller ingen personlig information 

angående de olika karaktärerna som ingår i berättelsen. De är enbart identifierade som en 

familj bestående av fyra personer från Umeå.

Själva konflikten består i att det spökar i huset. Jag beskrev tidigare att i en intrig uppstår 

konflikten vanligen mellan olika människor medan den här uppstår mellan familjen och 

en osynlig kraft. En kraft som har förmågan att flytta olika saker och att låta barn 

försvinna. Berättelsen når sin vändpunkt när familjen inte ser någon annan lösning än att 
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snabbt samla ihop sina saker och lämna huset och här slutar berättelsen. Det ges ingen 

information om huruvida det försvunna barnet återfinns och följer med familjen därifrån 

utan det är upp till läsaren att fantisera vidare. Berättelsen skildrar en enskild händelse i 

några människors liv. Det finns ett latent hot även i den här historien men det är inte lika 

tydligt som i den första och den tredje berättelsen. Hotet finns dock i form av den 

osynliga kraften och otryggheten blir påtaglig när eleven beskriver att ett barn försvinner 

och ingen vet hur eller var det här barnet sedan hamnar. 

Den femte berättelsen börjar på samma sätt som de tre första med att Astrid flyttar till sitt 

nya hem:

Barnhemmet II

Astrid kom till en mamma som hette Anna och en pappa som hette Markus och en lillebror 

som hette Anton. Astrid var 12 år när hon kom till familjen Berglund! Och då hade dom en 

son som hette Anton! Anton var 8 år när Astrid kom dit. Dom hade en hund som hette 

Dino! Astrid var så lycklig när hon fick en familj! Hon hade många vänner i skolan och 

dom var också från barnhemmet! Och i skolan hade hon träffat en jättesöt och snäll kille 

som hette Adam. Dom var ihop länge och dom fick ett barn när dom var 20 år och ett litet 

till när hon var 22 år och ett till när hon var 23 år. Barnen döpte hon till Mia, Stina och 

Freja. Astrid älskade sitt liv fast hon var fortfarande rädd för fröken Ferm som kastade barn 

i vattnet. Hon försökte berätta till alla men ingen ville tro på henne. Adam dog den 13 

november 1943 i en bil olycka. Astrid flyttade till Stockholm där hon träffade en jätte snäll 

granne som hjälpte Astrid med allt! Grannen hette Sara och hjälpte Astrid med att diska, 

städa, laga mat och tvätta. Astrid hade köpt en hund som hette Saga. Saga var en liten glad 

terrier som älskade folk och Sara brukade hjälpa Astrid att gå ut med Saga för Astrid hade 

blivit så gammal så hon orkade inte göra allt. Och sen dog hon som en glad 83- åring (elev 

10 år).

Det som skiljer den här berättelsen från de tidigare är att eleven har valt att introducera de 

olika karaktärerna allteftersom de framträder i berättelsen. När de framträder ges en 

ganska detaljerad beskrivning, inte bara i fråga om namn och ålder, utan även beträffande 

vissa karaktärsdrag hos de olika personerna. Eleven förmedlar en krönika som handlar 

om Astrids liv och leverne. Den inleds med att hon kommer till den nya familjen som 
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tolvåring. Som läsare får vi följa henne fram till det att hon dör vid åttiotre års ålder. Det

framgår inte om familjen bor i en stad eller på landet och den ger intryck av att vara varm 

och omtänksam. Astrids fortsatta liv blir lyckligt med många vänner. Det finns ingen 

uttalad konflikt i berättelsen. Det jag uttolkar som en form av konflikt, som följer Astrid 

genom livet, är hennes försök att berätta sin historia och sin rädsla för fröken Ferm. 

Astrid blir dock aldrig trodd av sin omgivning. En viktig händelse som sker i Astrids liv 

är den när maken dör och hon bestämmer sig för att bryta upp och flytta till Stockholm. 

Den händelsen kan ses som berättelsens peripeti. Därefter avtar konflikten i berättelsens 

genom hennes vänskap med grannarna, fram till den slutliga lösningen som slutar med att 

Astrid dör. Eleven avslutar berättelsen med att ”Astrid dog som glad 83-åring” (elevens 

egna ord), vilket visar att eleven har kunskaper om hur man skapar humor i en berättelse 

(Björklund, 2008).

Man kan säga att det finns en genretrohet, i den meningen att den påminner om en 

kärleksnovell av den typ som återfinns i veckotidningar. Veckotidningsnovellen som 

texttyp, har ett vardagligare språk och avrundas ofta med en slutpoäng, vilket även 

elevens berättelse visar (Bergsten & Elleström, 2004). Den följer ett visst mönster som är 

vanligt i en västerländsk modern kärleksberättelse, exempelvis skildringen av den 

romantiska kärleken mellan Astrid och hennes tillkommande. Ett bärande drag när det 

gäller kärleksberättelser är att de måste ha ett känslomässigt tillfredställande slut, vilket 

den här berättelsen också har. De är många gånger skrivna ur ett kvinnligt perspektiv med 

en kvinna som huvudperson precis som i ovanstående berättelse (Bergsten & Elleström, 

2004). Det finns inget i texten som styrker att den här berättelsen är skriven av en flicka 

utan den enda information som ges är att det är en elev som är tio år. Berättelsen har 

också ett slut som kanske är mer vanligt inom novellgenren och som jag tycker ger en 

komisk efterklang.

Den sista och avslutande berättelsen skiljer sig från de tidigare fem berättelserna. Här har 

eleven i huvudsak följt originalberättelsens dramaturgiska förlopp i den meningen att 

eleven inleder den med en kortare resumé över Astrids upplevelser från barnhemmet:
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Barnhemmet III

Astrid var 11 år och hon bodde på ett barnhem. Hon hade inga föräldrar. Fröken Ferm ägde 

barnhemmet. Och hon var inte snäll. Astrid jobbade varje dag i en vävsal. Hennes kompis 

var jätte sjuk. Hon fick mjölk som smakade konstigt. Och hon hostade blod. En natt såg 

Astrid Fröken Ferm släpa på en säck. De var barn i den. Astrid såg Fröken Ferm slänga 

säcken i vatten. Astrid blev chockad. Hon sprang iväg till sin säng igen för att försöka 

somna. Nästa dag så berättade Astrid vad hon sett till sina kompisar. Dom trodde på henne. 

Sedan några månader efter så fick Fröken Ferm inte jobba där något mer. Astrid kom till en 

familj. Nu har Astrid en mamma och en pappa. Dom bodde på en bondgård med kossor, 

grisar och andra djur (elev 11, år).

Eleven inleder också med att introducera de två mest centrala karaktärerna, dels Astrid 

själv, dels föreståndarinnan fröken Ferm. Platsen är barnhemmet och de fasansfulla 

händelser som Astrid blir vittne till. De omständigheter som beskrivs är viktiga i 

berättelsen och ska ses som de komplikationer som gör att den centrala konflikten 

utvecklas för att slutligen nå peripetin. Det finns ingen återvändo och Astrid bestämmer 

sig för att hon måste göra något åt situationen. Här skiljer sig slutet, eller dénouementet,

från de tidigare berättelserna, främst genom hur eleven väljer att knyta samman de olika 

trådarna om hur förhållandena var på barnhemmet. Astrid blir trodd och fröken Ferm får 

sitt straff men berättelsen fortsätter och vi får en kort inblick i Astrids fortsatta liv. Den 

här eleven valde att slutföra sin berättelse med att ge en kort resumé över hur det gick för 

Astrid efter de dramatiska händelserna på barnhemmet. Hela berättelsen andas skräck och 

otrygghet. Samtidigt präglas den av mod, det finns en hjälte och den hjälten är Astrid. 

Hon är den som visar mod att göra något åt situationen. Historien visar drag från olika 

veckotidningsnoveller. Den har ett vardagligt språk, och en tydlig linje, en röd tråd, som 

följs från början till slut. Den får också läsaren att känna en glädje över att allting ordnade 

sig för Astrid till slut.

Sammanfattande analys

I den inledande beskrivningen av det här projektet refererade jag till hur Weick (1995) 

skiljer mellan meningsskapande och tolkning. Han betonar att meningsskapandet är en 
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aktiv process medan själva tolkningen handlar om att förstå den mening som blir skapad. 

Omsatt till det här projektet kan man utifrån Weicks resonemang hävda att 

meningsskapandet sker när eleverna använder sina tidigare erfarenheter från berättelsen 

om Astrid och sammanfogar dessa till nya egna berättelser. I deras berättelser 

symboliserar karaktären Astrid styrka och mod. I flera av berättelserna skildras hur 

Astrid, trots att hon utsätter sig för fara, vågar berätta om de hemskheter som pågår på 

barnhemmet för att rädda både sig själv och de andra barnen. Hon får på så sätt 

hjälterollen, en roll som borde innehas av alla vuxna i barnens omgivning. Genom de 

erfarenheter eleverna bär med sig från sagogenren, där huvudkaraktären i de flesta sagor

beskrivs god, lär de sig att lita på andra människors hjälp. Samtidigt erfar de att det finns 

människor som inte ter sig så vänliga, som exempelvis fröken Ferm. Kampen mellan 

onda och goda karaktärer är ett ständigt återkommande tema inom sagogenren (Kåreland, 

2009). De händelser som eleverna använder och sammanbinder med den egna berättelsen, 

exempelvis när Astrid berättar för sina vänner om det hon bevittnat, och att hennes 

vänner trodde på henne, visar på elevers meningsskapande.

Enligt Weick (1995) behövs en fängslande berättelse för meningsskapandet eftersom det 

bygger på ett samspel mellan tanke och handling. Det finns således en strävan hos 

människan att söka förklaringar och förstå varför saker och ting sker (Weick, 1995). 

Dispositionen i elevernas berättelser visar på en tydlig sagostruktur. Astrid är hjälten som

utsätts för svåra prov och får genomgå många prövningar men som i likhet med 

karaktärer från sagan utvecklar hon både styrka och mod och lyckas skapa sig ett bättre 

liv.

Jag har tidigare varit inne på att barns fantasi eller inbillningskraft utgör en viktig del vid 

läsande och skrivande (Meek, 1991; Lindgren, 2007). De måste kunna översätta 

berättelsen till inre bilder och därigenom upptäcka olika möjligheter till att utveckla den.

Genom elevernas berättelser framträder bilder som symboliserar såväl rädsla som 

trygghet och kärlek. Familjen står för tryggheten, exempelvis är det först när Astrid 

kommer till sin fosterfamilj som hon får skydd. De symboler som framträder vad gäller 
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kärlek och trygghet är hur eleverna beskriver hemmet, fosterfamiljen och Astrids fortsatta 

öde. Men berättelserna har också drag av spökhistorier och rysare, där eleverna låter 

någon familjemedlem symbolisera hotet, exempelvis i berättelserna Barnhemmet I och

1909. I berättelserna synliggörs symboler för rädsla och otrygghet, exempelvis i 

”Barnhemmet I” där barnets försvinnande symboliserar rädsla. Likaså i ”1909” 

framkommer en stark rädsla via Astrids oro och ängslan.

Eleverna har på olika sätt bearbetat sina upplevelser från den dramaföreställning som de 

gemensamt tagit del av på Kulturskolan. Det sägs ibland att fantasin inte har några 

gränser, men enligt Vygotskij (2005) är fantasin historiskt och kulturellt specifik. 

Begränsningen ligger i att fantasin byggs upp ur människans tidigare erfarenheter och där 

den sociala och kulturella miljön är viktig. Omsatt till elevernas berättelser betyder det att 

ju mer ett barn har hört, självupplevt, lärt sig och tagit till sig, i sitt liv desto fruktbarare 

blir barnets fantasi. Det finns ett starkt behov hos eleverna att försöka binda samman 

olika händelser så att de görs begripliga för dem. Det empiriska materialet visar att 

eleverna skapar mening genom hur de konstruerar sina berättelser. De använder sig av 

vokabulär och symboler som återfinns i såväl skräck- som sagogenren.

I Lankshear och Knobel (2003) lyfts skrivandet och läsandet fram som en process för att 

förstå hur världen fungerar socialt, kulturellt och politiskt. De utgår från Freire som,

benämner processen: ”cultural action on the world” där han menar att tid till reflektion är 

en viktig del i lärandet (Lankshear & Knobel, 2003:5). I det här projektet har eleverna 

själva fått reflektera både tillsammans och enskilt. Deras berättelser visar att de blivit 

berörda och tagit ställning mot den orättvisa behandling som Astrid och de andra barnen 

utsattes för. I berättelserna visar eleverna att de har använt sig av olika strategier för att 

bearbeta moraliska delemman. En strategi framkommer exempelvis i Astrids historia, där 

eleven berättar att Astrid i vuxen ålder beslutar sig för att adoptera ett barn från Kina,

vilket blir ett sätt för henne att rädda någon annan från en osäker framtid. Andra strategier 

som framträder är på det sätt eleverna beskriver Astrids beslut att inte tiga om det hon blir 
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vittne till utan att hon vänder sig till alla i sin omgivning för att söka stöd för att 

gemensamt kunna hjälpa barnhemsbarnen. 

Flera av eleverna uttrycker en önskan om att det ska gå bra för Astrid och i flera av 

berättelserna når Astrid en hög ålder och får ett långt och lyckligt liv. Eleverna skapar 

också ett socialt skyddsnät runt henne, bestående av familj, vänner och grannar, ett socialt 

rikt liv, som tycks symbolisera trygghet och kärlek. I några av berättelserna finns 

emellertid otryggheten kvar. I ”Drömmen som levde kvar” levde Astrid med en ständig 

oro efter barnhemstiden, över att träffa Fröken Ferm igen.

I projektet delade eleverna samma erfarenheter när det gällde själva grundberättelsen men 

deras vidare tolkning varierade. Tolkningen utgår från de erfarenheter som eleverna har 

med sig och som de sedan använder i nya berättelser. Eleverna fick i det här projektet 

visserligen stiga in i en fantasivärld, men fick i fiktionen värld möta vardagliga problem 

där olika känslor som rädsla, glädje, sorg, förvåning och ilska synliggjordes hos 

karaktärerna. Genom att bearbeta sina intryck i gemenskap med andra, lär sig eleverna att 

sätta ord på sina egna känslor. Deras berättelser om Astrid hjälper dem att skapa mening. 

Därför bör man som Bruner (1987) betonar, se på berättelsen i ett vidare perspektiv. 

Genom att höra andra berätta, vare sig det handlar om egna upplevelser eller kända 

berättelser, lär sig barn att förstå världen och därigenom även sig själva. I förlängningen 

underlättar det för eleverna att bygga upp inre föreställningsvärldar där de känner igen sig 

och blir berörda (Bruner, 1987; Fast, 2001, 2007).

Langer (1995) betonar vikten av att barn som läser måste kunna skapa sig en föreställning 

om den värld som finns i texten. Som jag förstår henne råder också samma förhållande 

för den som lyssnar till en berättad berättelse. I arbetet med berättelserna tog eleverna 

hjälp av sina tidigare erfarenheter för att bygga upp en värld som hängde ihop med de 

berättelser de fått lyssna till.



130

Projektet Esmeralda och vättarna

Inledning

Det övergripande målet med projektet var att låta eleverna arbeta med digitala berättelser 

som ett verktyg till att stimulera deras läs- och skrivutveckling. I projektet fanns även två 

delmål formulerade. Det första syftade till att skapa ett meningsfullt sammanhang för 

elevernas skrivande och det andra var att väcka lusten till skrivande med hjälp av fiktion 

och fantasi. Här intresserar jag mig för vilka resurser som elever använder sig av i sitt 

meningsskapande. Två av våra mest utvecklade modaliteter är tal och skrift och i det här 

avsnittet studerar jag ett urval av elevernas texter och analyserar dem utifrån fyra kriterier 

för att synliggöra meningsskapandet (urvalet har presenterats i metoddelen). Det första 

kriteriet är hur fristående elevernas berättelser är från originalet, det som skulle fungera 

som inspiration till skrivandet. Det andra kriteriet är om det går att se att dessa elever har 

en genremedvetenhet och på vilket sätt den i så fall synliggörs i deras berättelser. Det 

tredje kriteriet är om yngre barn i högre grad använder sig av sagan och sagans struktur i 

sitt berättande än äldre, vilket hänger samman med en förmodad läs- och skrivutveckling 

hos elever i sex till nio års ålder. Det fjärde är om det finns spår av remediering i deras 

texter.

Folksagan och konstsagan fungerar som inspiration och är viktiga kunskapskällor för 

elevernas berättelser/representationer. Inledningsvis ges en kortare beskrivning över vad 

som skiljer folksagan från konstsagan eftersom det har betydelse för hur sagorna tolkas. I 

folksagan är de olika karaktärerna tämligen stereotypa medan de i konstsagan skildras 

mer som sociala individer med starka känsloyttringar. Folksagan har förts vidare via 

muntliga traditioner, vilket har medfört att många av dem har funnits i flera olika 

versioner tills de slutligen skrivits ner av någon eller några (Nettervik, 2001). Sagorna är 

mestadels korta. Tid och plats är inte klart preciserade utan det ges endast en vag 

beskrivning desamma (Det fanns en gång ett land någonstans…). Karaktärerna som 

befolkar folksagorna nämns sällan vid namn utan skildras mer som schabloner. Det är 

inte ovanligt att djur kan tala och uppföra sig som människor. Det sker ständigt en kamp 
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mellan onda och goda krafter där de goda oftast vinner. Talen 3, 7 och 12 är centrala. 

Magiska ting sker och ofta ska hjälten/hjältinnan övervinna tre hinder innan denne kan 

”leva lyckligt i alla sina år”. Konstsagan till skillnad från folksagan har en bestämd 

författare som själv skrivit ner sin saga. Sagan är oftast påhittad men kan också vara 

verklighetsbaserad. Många konstsagor är sorgliga. De behandlar existentiella eller 

moraliska problem och symboliken är central. Vanligtvis innehåller de heller inte 

magiska ting även om det kan hända märkliga saker. Hjältarna agerar också mer 

självständigt till skillnad från de i folksagorna och kan uppvisa såväl känslor som tvivel 

(ex. Flickan med svavelstickorna av H.C. Andersen). Konstsagan har ofta en konstnärlig 

och estetisk intention och motiven utgår många gånger från naturen och människans 

förhållande till naturen (Nettervik, 2001).

Det här projektet utgår således i likhet med projektet Väsen från sagans och den gamla 

folktrons värld där eleverna får möta fiktiva varelser som spelat roll i människors liv. De 

får ta del av några av folktrons väsen och därigenom får de också kunskap om den roll 

dessa väsen spelat i människors fantasi och vardagsliv genom historien. Vi vet en hel del 

om folktrons väsen genom att mycket av dess historia samlats in och arkiverats för 

eftervärlden. För intresserade läsare skildrar Ebbe Schön (1986) i Älvor, vättar och andra 

väsen de väsen som är vanligen förekommande inom den gamla folktron.

Flertalet av de berättelser eller sägner som går att finna inom den gamla folktron hade 

olika funktioner, inte minst användes de i uppfostrande syfte. I min barndom minns jag 

att de vuxna skrämde oss för t. ex Näcken och Brunnstrollet. Då förstod jag inte att det 

var i all välmening, att det var den tidens uppfostran som syftade till att jag skulle vara 

försiktig. Men sägnerna hade också andra funktioner som att lära människorna att värna 

om djur och natur, likaså den kulturmiljö som de mödosamt byggt upp. För mig var de 

olika sägnerna såväl skrämmande som trygga. Enligt Schön (1986) hjälpte folktrons 

väsen till med att skydda mot kaos och mot känslan av meningslöshet i tillvaron. Han 

menar att man kan se dessa väsen som magiska förmedlare mellan människornas värld 

och det okända eller det ofattbara. Därför tycker jag det är intressant att se om detta visar 
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sig i elevernas berättelser och hur de, utifrån berättelser om dessa olika väsen försöker,

förstå och skapa mening.

I projektet återfinns några av de karaktärer som även ingår i det avslutande projektet 

Dammråttornas städservice. Nedan ges en kort resumé över de tre berättelser som skulle 

fungera som inspiration för elevernas fortsatta arbete i klassrummet. Eftersom det i 

projektet är fråga om olika berättelser som alla bygger på varandra väljer jag att dela upp 

resumén i tre delar där varje del placeras närmast före just den specifika skrivuppgiften 

den berör. Resumén ska således ses som en inledning till den enskilda skrivuppgiften. I 

bilaga 6 ges en kort sammanfattning av de sagor som skulle fungera som ingång och 

inspiration.

Projektets upplägg och genomförande

Till skillnad från de två tidigare presenterade projekten som huvudsakligen initierats av 

Kulturskolan hade det här projektet redan påbörjats av arbetslaget på den aktuella skolan. 

Lärarna inom arbetslaget hade alla gått en gemensam utbildning kring att arbeta med 

digitala berättelser där de använde sig av ASL–metoden (Att Skriva sig till Läsning).

Metoden innebär i korthet att eleverna redan i 6–7-års ålder startar med att skriva 

berättelser med hjälp av datorn oavsett om de formellt kan läsa eller skriva. De tecknar 

bilder och skapar på så vis sina egna böcker. Enligt den norske forskaren Arne Trageton 

(2005) som lanserat metoden leder det dels till att läsförståelsen ökar, dels att eleverna lär 

sig läsa tidigare än vad som annars är vanligt förekommande. Parallellt med utbildningen 

genomfördes en ämnesövergripande aktivitet som hade ett sagotema där eleverna skulle

få möta och arbeta med olika språkliga uttrycksformer. I anslutning till temat skapades 

också ett speciellt sagorum där det mesta av det muntliga berättandet skedde. 

Efter det att Kulturskolan involverats genomförde man fyra träffar med Kulturskolans 

pedagoger, elever samt deras klasslärare. Kulturskolans pedagoger använde sig här,

liksom i Dammråttornas städservice, av metoden lärare i roll, vilket innebar att varje 

träff innehöll både ett sammanhang i form av en berättelse (som inspiration till 
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skrivandet) och ett problem för eleverna att lösa. Eleverna ses i det här sammanhanget 

som experter. Lärarna lägger stor vikt i att redan initialt peka ut eleverna som stora 

kunskapsbärare. Mellan de olika träffarna arbetade eleverna vidare med olika uppgifter. 

De fick också kontinuerlig feedback på sitt skrivande.

Projektet skulle starta med berättelser om vättar eftersom Kulturskolans pedagoger ansåg 

att vättarnas värld kan ses som en parallellvärld till vår värld och därmed förenkla för 

eleverna att få idéer och associationer. De olikheter som fanns mellan de båda världarna 

skulle utgöra den kittlande utmaningen för skrivandet.

Efter att eleverna tagit del av berättelserna arbetade de vidare med olika uppgifter varav 

den första uppgiften var att skriva en berättelse som beskrev vättarna och vättarnas liv, 

hur de såg ut, var de bodde och vad de gjorde på dagarna. Eleverna fick sedan utifrån ett 

antal föremål som pedagogerna sa tillhörde vättarna, välja ut något som de fann 

intressant. Utifrån det valda föremålet ombads de att fantisera och beskriva var de hittat 

föremålet, det vill säga ge det en historia. Vad hade föremålet varit med om innan det 

hamnade i vättarnas skattgömmor? Hände det något spännande när de hittade just den 

saken? Slutligen skulle de fantisera kring vad vättarna använde saken till. Mellan den 

första och den andra träffen skrev eleverna ner sina berättelser via datorn. I det andra 

mötet introducerades eleverna in i häxans värld och själva uppgiften som de skulle göra 

fram till nästkommande möte,: att skriva berättelser om häxor och att göra påskkort till 

Esmeralda eftersom påsken var i antågande. Kulturskolans pedagoger spelade därefter in 

elevernas berättelser om häxor och skapade sedan ett radioprogram som handlade om 

Skepnader i skymningen. Radioprogrammet brändes sedan ner på en CD-skiva som 

skickades till skolan så att eleverna själva kunde ta del av berättelserna. Den tredje 

uppgiften baserades på den tredje berättelsen som fokuserade på Esmeraldas och Alvars

äventyr på haven. Den bestod initialt av att Esmeralda berättade för eleverna om vad hon 

mindes från sin ungdom och de möten hon haft med spökskepp. Eleverna kunde sedan 

skriva och fantisera kring olika varelser som kunde befinna sig ombord på ett spökskepp. 

Mellan den tredje och den fjärde avslutande träffen fortsatte eleverna att skriva sina 
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berättelser enligt ASL -metoden. Eftersom ASL som läs- och skrivinlärningsmetod inte är 

i fokus för min forskning tar jag heller inte ställning till metoden som sådan.

Elever berättar om vättar, häxor, spöken och pirater

Berättelserna som presenteras i det här avsnittet är organiserade utifrån det tema 

berättelserna härrör från och elevernas ålder, där jag börjar med de yngsta elevernas 

berättelser (se urvalskriterier i metoddelen). Flertalet elever från årskurs ett och två skrev 

själva ner sina berättelser direkt på datorn medan 6-åringarna, som också skrev långa 

bokstavssekvenser på datorn, muntligt berättade för läraren som samtidigt skrev ner deras 

berättelser. Jag har valt att skriva ner berättelserna texttroget.

Berättelser om vättar 

Första berättelsen har titeln, Vätte hittade guldstjärnorna, och man kommer direkt in i 

handlingen: 

Människorna tappade nyckeln under bron. Vättarna hittade den. De tog den snabbt innan 

människorna hittade den. Det var en magisk nyckel som passar i alla lås i hela världen. Den 

kan låsa upp osynliga dörrar, som bara vättar kan se. De måste vända på mössan för att se 

de osynliga dörrarna. En dag var vättarna ute och lekte i skogen. Plötsligt fick de se en 

osynlig dörr! Bakom dörren fick de syn på en brun- och guldrandig skattkista. I skattkistan 

fanns det guld! Vättarna smälte guldet och skickade upp det till himlen med en drake som 

de kallade för ”Tandlös” men egentligen hette ”Nattfasa”. Guldet som då hamnade i 

stjärnorna glittrar extra mycket när de lyser på vättar. Så om du är ute en mörk kväll och 

stjärnorna glittrar extra mycket, så vet du att det är vättar i närheten (pojke och flicka, 6 år).

Den andra berättelsen har titeln, Tavlan:

En dag hittar vättarna en tavla under soffan i sagorummet. Vättarna bor i ett litet hus under 

jorden, som dom har byggt själva. Det bor en vätte i varje hus och det bor 20 vättar under 

varje hyreshus. Vättarna dricker kaffe ur en fingerborg, dom lägger maten på glasbitar. 

Dom plockar upp smulor från riktigt bröd och har det som smörgåsar. Dom städar överallt 

och plockar upp allt från golvet, som dom sedan använder. Om man slåss säger vättarna att 

man inte får slåss. När vättarna städar då tar dom saker som dom inte vet att man inte får ta. 
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När människorna märker att det är vättarna som har tagit sakerna säger dom åt vättarna att 

så får man inte göra. Då säger vättarna förlåt (pojke och flicka, 6 år).

Den sista berättelsen som får representera 6-åringarnas berättelser om vättarna har titeln 

Tekoppen:

Vättarna var på en promenad, då såg dom plötsligt en tekopp. Vad ska vi använda den här 

koppen till? Då sa en vätte, jag vet. Vi kan använda den till som en toalett, en annan vätte 

sa, nej den är för stor. Så vi använder den istället till ett badkar. Det tyckte alla var en bra 

idé. Men badkaret gick sönder när alla vättarna badade samtidigt. Vättarna grät, tills dom 

kom på att hitta en ny kopp i soptunnan. Vättarna gick till soptunnan för att leta efter en 

kopp, men då kom en lastbil och tog tunnan med vättarna i. Bilen körde till stället som man 

bränner alla sopor. Men vättarna kom undan, smög tillbaka och letade en ny i soporna. Som 

tur var hittade dom en ny blå kopp. Då kom en tjuv mitt i natten och stal koppen. En vätte 

gick tillbaka för att leta efter en ytterligare en ny, vätten hittade en lila kopp. Men vätten 

hamnade i brännaren och som tur var hann han undan i sista stund. Då fick han bråttom och 

sprang hem (två flickor, 6 år).

Ovanstående elevtexter har nedtecknats av klassläraren. De bygger huvudsakligen på 

elevernas muntliga berättande. Texterna har också illustrerats av eleverna, men jag har 

valt att utelämna dessa, främst för att jag redan ägnat ett särskilt avsnitt till elevers 

berättande i bild men också av utrymmesskäl. Dessa elevers texter består av så kallade 

spöktextande, ett begrepp som används inom ASL (Tragetorn, 2005). Det innebär att 

eleven skriver ett flöde av bokstäver utan att tänka på att det ska bli en riktig skrift. 

Enkelt uttryckt handlar det om att barnet ”låtsasskriver” och sedan muntligt får berätta 

vad som har skrivits. Förespråkare för den här metoden menar att skrivande oftast är 

betydligt lättare för yngre barn än läsning. För många sexåringar kan det rent motoriskt,

vara svårt att skriva för hand och då kan det underlätta om eleven får använda datorn när 

de skriver (Clay, 1975; Chomsky, 1982; Elsness, 1997; Hagtvet, 2002; Lorentzen, 1999, 

2010; Bråten, 1998).

Alla tre berättelserna ligger nära sagans struktur. Innehållsmässigt skiljer de sig däremot,

bortsett från att alla tre handlar om vättar. Den första berättelsen är den som mest visar 
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likheter med sagans värld; en magisk nyckel, osynliga dörrar, drakar och magi. Redan i 

början dras vi in i händelseförloppet som snabbt tar oss igenom handlingen för att sedan 

på slutet ge oss förklaringen till varför stjärnorna ibland glittrar extra mycket på 

himlavalvet. Framförallt den avslutande ”knorren” visar att de här båda eleverna är väl 

förankrade i hur en saga är uppbyggd. Förmodligen har dessa elever lyssnat till många 

sagor sedan tidigare. Den inspiration och de resurser som eleverna använder efter att ha 

tagit del av Vivan och Esmeraldas information kring vättarnas leverne omsätts, och vävs 

sedan in i deras representationer. Annat som talar för att dessa elever är väl förankrade 

inom sagogenren är hur de väver in övernaturliga element, något som framförallt är 

vanligt förekommande inom konstsagan.

Ett drag som är mer vanligt förekommande inom konstsagan än folksagan, är att den 

förstnämnda ofta kan vara starkt moraliserande, en strategi som främst används av 

eleverna i den andra berättelsen Tavlan. Sexårsåldern är en ålder där många barn funderar 

över existentiella och moraliska dilemman. Påfallande ofta kan det handla exempelvis, 

om det är tillåtet att ta från någon annan utan lov. I den här åldern framträder ett starkt 

rättvisepatos som ofta uttrycks i starka ordalag barnen emellan. I sagan Tavlan är moralen 

tydlig, vilket också eleverna understryker. Man får inte stjäla och har man stulit något ska 

det inte bara lämnas tillbaka, utan den som har stulit ska också be om förlåtelse för sin 

gärning. En annan moralfråga som eleverna lyfter fram är om man får slåss eller inte. Här 

är författarna tydliga med vad som gäller, ”man får inte slåss”.

Sagan om Tavlan påminner i vissa delar om Astrid Lindgrens saga, Nils Karlsson 

Pyssling. Det som talar för den är hur eleven har lyft fram vissa händelser, som att

tekoppen kunde liknas vid ett badkar för en vätte. Det kan jämföras med beskrivningen i 

berättelsen om Nils Karlsson Pyssling där det berättas om hur han dricker ur en 

fingerborg och äter små smulor som för honom är normalstora portioner. Barn i den här 

åldern har troligtvis kommit i kontakt med Astrid Lindgrens berättelser, kunskaper som 

de senare använder i sina representationer. Det kan också ha skett en remediering från 

filmmediet till skrift eftersom Nils Karlsson Pyssling även filmatiserats. Exempelvis i
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skildringen av hur vättarna bor under människornas hus, som liknar den beskrivning av 

Nils Karlsson Pysslings bostad i filmen som är inrymt i ett råtthål inne i människornas 

hus.

Den sista sagan skiljer sig från de andra två genom att den är mer ”vardaglig” i den 

meningen att den inte utspelar sig under människornas boningar, utan i deras värld ovan 

jord. Fortfarande är det en händelse ur vättarnas liv som skildras, men platsen är 

återvinningsstationen. Här har eleverna använt sig av en miljö som de troligen själva 

besökt med sina föräldrar, alternativt gjort studiebesök till i skolans regi. De använder sin 

kunskap och visar att de vet vad som kan finnas på en återvinningsstation och vilka olika 

faror en vätte kan råka ut för. Berättelsen är humoristisk och de fabulerar friskt kring 

huruvida en tekopp kan användas som toalett eller ett badkar för vättar.

Även eleverna i årskurs 1 skrev berättelser om vättar. Nedan följer två av dessa: 

Vättarnas äventyr

Det var en gång en vättefamilj som hittade en båt. Där flyttade de in. Där hade de det 

hemtrevligt. De flög med skeppet till en öde ö, där de såg en krabba och en sjöstjärna. De 

såg ett monster och de blev rädda. De la ut bomber och skar upp monstrets mage. Sen såg 

de att det bara var sand i monstrets mage. Sen for de hem och kramade och vinkade farväl. 

När de landat sov de direkt. Det var julafton nästa dag och en kille fick en keps och ett 

halsband. De ordnade med en fest med öl, vin och tårta. De köpte en kaffemaskin. de firade 

julafton med raketer, smällare och bomber. De var så trötta så att de gick och la sig direkt 

efter fyrverkerierna (två flickor 7 år).

Giftemålet

Det här är Sandra. Hon har fått en ros av sin mormor. En gång kom en vätte. Han var blå, 

han hade glasögon, en svart t-tröja och en röd mössa. Om han vred på mössan blev han 

osynlig. Han och hans familj bodde i en stubbe. Han hette William. Han ville ha rosen för 

att gifta sig med sin fru Smilla. Dom hade två barn som hette Arvid och Freja. Nu ska vi 

berätta hur det gick till när William fick sin ros. Det började med att William klättrade upp 

till människornas värld på kvällen. Han började suga salt från Sandra. Sen såg han en ros 

och han tänkte att det nog inte gjorde något om han lånade den ett tag. Nästa morgon när 
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Sandra vaknade undrade hon varför hennes ros inte låg på hennes nattbord. Sandra visste då 

inte att vättar fanns. Hon frågade sin mamma om hon tagit den. Det hade hon inte. Sandra 

gick då till sin pappa och frågade samma sak han svarade: det kanske är en vätte. Vad är det 

för nåt?? frågade Sandra. Det är en liten figur som är tjuvaktig och därför kan en vätte ha 

tagit den. Oj sa Sandra. Vart bor dom då?? så att jag kan gå dit och ta rosen. Tyvärr 

gumman dom bor under marken och vi människor kan inte gå dit sa pappa. Hur ska jag då 

få tillbaka den? Jag tyckte ju så mycket om den. Nu fick Sandra en idé. Jag kan smyga ut på 

natten och gräva mig in i deras värld tänkte Sandra. Men pappa får inget veta! På natten 

vaknade Sandra av att hon ställt sin väckarklocka på 12. Hon var väldigt trött men tog ändå 

på sig kläderna och gick och grävde hålet till VÄTTARNAS VÄRLD. Oj allting är upp och 

ner. DÄR ÄR MIN ROS!!!: ånej jag får inte väcka vättarna. Jag skyndar mig att ta den sen 

går jag härifrån. Det är nån som nuddar vid mig men jag ser ingenting. Nån tar rosen ifrån 

mig ånej ånej! Rosen är borta. Vad ska jag nu ta mig till? Jag vet. Jag går dit på dagen när 

mamma och pappa jobbar. Nästa dag gjorde Sandra det hon gjort natten innan. Den här 

gången var vättarna vakna och det gjorde det lättare för Sandra att hitta rosen och just den 

här dagen hade dom bröllopet. ETT B..R..Ö..L..L..O..P………… stammade Sandra. Det 

var så vackert. William höll precis på att ge rosen till Smilla. Jag kan inte ta rosen ifrån 

dom tänkte Sandra. Hon reste sig upp la för jorden igen och gick hem. Hon tänkte aldrig 

berätta för någon att hon sett vättar. Det är väl tur för annars hade vättarna varit kända och 

det vill dom ju inte (pojke och flicka, 8 år).

Berättelserna är intressanta att studera eftersom de skiljer sig mycket från varandra. I den 

första berättelsen har eleverna hämtat inspiration dels från Esmeralda och Alvars äventyr 

på haven, och dels från sin egen livsvärld. Eleverna i den andra berättelsen har 

huvudsakligen använt sig av den information Vivan och Esmeralda gav när det gällde hur 

vättarnas värld såg ut (således mer trogen ursprungsberättelsen). Handlingen i den första 

berättelsen omfattas av en rad händelser som alla sker i en rasande fart, medan den andra 

berättelsen främst skildrar en enskild händelse. Jag upplever den första berättelsen lite 

spretig genom att den hela tiden pendlar mellan fantasi och verklighet. Ena stunden 

befinner de sig ute på haven och möter monster, nästa stund är de hemma och firar jul 

och nyår och köper en kaffemaskin. Samtidigt har den också drag av sagans karaktärer. 

Det finns ett flertal sagor som skildrar djur, väsen eller elaka varelser som får sina magar 

uppskurna, exempelvis Rödluvan och vargen, Vargen och de sju killingarna och Pojken 
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som åt ikapp med jätten. Det är sagor som de troligen hört och inspirerats av och som 

sedan synliggörs i deras berättande.

Den andra berättelsen visar till skillnad från den första en större tydlighet när det gäller 

hur långt dessa elever kommit i sin skrivutveckling. Det märks på hur de valt att 

konstruera själva handlingen och de olika berättartekniska dragen som de har använt sig 

av. I inledningen ges först en förklaring till vad berättelsen sedan huvudsakligen kommer 

att handla om. Därefter bjuds läsaren personligen in i den fortsatta handlingen. 

Berättelsen utspelar sig i två världar: i Sandras egen värld där hon för en dialog med sina 

föräldrar, och i vättarnas värld. Eleverna väver skickligt samman de båda världarna till en 

helhet. Deras sätt att beskriva världarna tyder på att de är bekanta med Fantasygenren

som ofta utspelar sig i två världar (Nettervik, 2001). Ingången från den ena världen till 

den andra kan exempelvis ske genom en dörr. Eleven i den här berättelsen har valt att 

skildra övergången, genom att gräva sig ner till underjorden.

De varvar sitt skrivande med att dels använda sig av dialogform, dels låta Sandra själv 

komma till tals. Till det kommer också en berättande text som framförs av en anonym 

röst. Eleverna använder sig av strategier som förstärker buskapet som versaler för att 

uttrycka starka känslor och en rad med punkter när de vill markera att det handlar om 

eftertanke (Sandras tvekan). Berättelsen ger en empatisk framtoning genom det sätt de 

valt att skildra slutet på berättelsen där Sandra bestämmer sig för att låta vätten behålla 

rosen. Det är en lycklig historia. Berättelsen innehåller element som kan härledas till 

andra berättelser inom barnlitteraturen. Den får mig att tänka på den belgiska tecknade 

serien Smurfarna. Varelserna var små och blåfärgade precis som eleverna valt att skildra 

vättarna. Smurfarna levde ett liv som i mångt och mycket påminner om den riktiga 

världen precis som eleverna väljer att skildra vättarnas liv. Vättarna gifter sig och bildar 

familj, så även smurfarna. Även om serien var som mest populär under sjuttio- och 

åttiotalet har den getts ut som serietidning så sent som år 2012, och även som film,

Smurfarna 1 och 2. Därför är det rimligt att eleverna är väl bekanta med dessa filmer och 
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seriemagasin som de sedan hämtar inspiration ifrån i sina multimodala berättelser. Det 

visar således på en remediering från både filmmediet och tidningsmediet.

Efter att eleverna arbetat med att skriva om vättar fick de besök av Vivan igen som ville 

ha deras hjälp att skriva berättelser om häxor. Jag har gjort ett urval av några av elevernas 

texter för att visa hur de väljer att skildra sin häxa. Det är också intressant att se i vilken 

mån de använt sig av den information från ursprungsberättelsen som pedagogerna gav om 

häxor.

Berättelser om häxor 

De två första berättelserna som jag valt är skrivna av en pojke respektive två flickor som 

alla är sex år gamla. De behärskar ännu inte att själva skriva ner sin berättelse, utan dessa 

bygger på deras muntliga historier som läraren skrivit ner. Däremot har de använt sig av 

datorn för att skriva vissa ord som läraren sedan inkluderat i deras berättelser. Den första 

berättelsen valde jag för att eleven har bytt perspektiv på de olika karaktärerna. Historiskt 

sett skildras ofta häxor som elaka medan människor gestaltas goda (Schön, 1987). I dag 

är det inte riktigt så och i den här berättelsen är det häxan som upplevs som den goda:

Häxan och den farliga människan

En dag var det en häxa som var ute och gick i skogen. Då såg hon en människa som hade 

ett svärd. Sen sprang hon hem, som tur var det ingen som såg häxan. Häxan bor i ett trähus 

i skogen, ensam och utan barn, men med en katt som hon leker med. Hon gick ut i skogen 

för att trolla en människa till en padda. Då såg hon den farliga människan som hade ett 

svärd. Häxan gömde sig i en buske. Den farliga människan gick hem. Häxan gick också 

hem för att krama sin katt. Sedan ville hon äta russin men upptäckte hon att russinen var 

slut. Då satte hon sig på sin kvast och flög till Ica Kvantum. Hon köpte russinen och åt upp 

dom på vägen, flög hem på kvasten. Sedan gick hon ut för att plocka blåbär. Men för tredje 

gången såg häxan den farliga människan och den farliga människan upptäckte häxan. Då 

sprang häxan men den farliga människan hann ikapp häxan. Då dödade den farliga 

människan häxan. Häxan dog till slut (pojke, 6 år).
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När helst häxan lämnar sin bostad riskerar hon livet och eleven ger i sin berättelse en 

beskrivning över alla farligheter som hon kan råka ut för. Hon har ingen som skyddar sig 

och den enda vän hon har är en katt som hon gärna kramar. Eleven har tagit fasta på 

några av de magiska egenskaper som karakteriserar en häxa, som förmågan att åka på en 

kvast och förvandla människor till paddor. Berättelsen har vissa typiska drag från sagan, 

som t.ex. det magiska tretalet. Häxan lyckas överlista den farliga människan de två första 

gångerna, men den tredje misslyckas hon och dör. I berättelsen befinner sig också häxan 

mitt i en mycket vardaglig värld i den meningen att hon flyger till ICA Kvantum för att 

köpa russin. Eleven har skildrat häxans liv som ett ganska normalt liv. Hon bor med sin 

kära katt, plockar bär i skogen och åker och handlar när hon behöver något från affären. 

Här skildras en värld som eleven själv är väl förankrad i. Men även om häxan i den här 

berättelsen skildras som god går det ändå att se likheter med exempelvis den klassiska 

sagan om Hans och Greta, där den elaka häxan blir lurad och sedermera dör. Även om det 

i elevernas saga skett ett perspektivbyte mellan vem som är god eller ond går det går det 

illa för häxan i slutet.

Den andra berättelsen bygger på två elevers berättande:

Prinsen och prinsessan

Det var en gång en prinsessa. Prinsessan hade en dum styvmoder. Hon hade dött för att hon 

var så ilsken och dum. En dag gick prinsessan ut i skogen och plockade blommor. Då 

märkte hon inte att det var någon bakom henne. Sedan när hon skulle gå tillbaka till slottet 

märkte hon att det var en stor jägare med en stor kniv bakom henne. Prinsessan visste inte 

att styvmodern hade sagt till jägaren att han skulle döda henne och ta hennes hjärta. 

Drottningen ville ha hjärtat så att hon blev lika vacker som prinsessan. Precis när jägaren 

skulle döda henne och ta hennes hjärta kom en prins och tog med henne till slottet och där 

levde de lyckliga i alla sina dar. Snipp, snapp , slut (två flickor 6, år).

I berättelsen tycks eleverna inspirerats av sagan om Snövit. De olika karaktärer som finns 

med i sagan om Snövit återfinns även här som prinsessan, den elaka styvmodern och 
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jägaren som var utsänd för att döda henne och slutligen den vackre prinsen som kommer 

till hennes undsättning. Det som skiljer sagan från den ursprungliga är att styvmodern dör 

av ilska innan hon har vetskap om jägaren har lyckats döda prinsessan. Slutet liknar också 

det slut som många folksagor har, där det unga paret lever lyckliga i alla sina dagar. Det 

intressanta är att någon häxa inte nämns i den här berättelsen. Möjligen kan det vara så att 

styvmodern och häxan ses som en och samma person, eftersom hon i originalberättelsen 

klär ut sig till en häxa för att lura Snövit. Berättelsens utformning kan betraktas som 

ganska representativ för flickor i sexårsåldern. Traditionellt sett har barnböcker ofta haft 

en pojke som huvudperson medan flickorna mest har förekommit i bakgrunden

(Kåreland, 2005). I de fall en flicka har haft huvudrollen så är det oftast för att blir räddad 

av exempelvis en prins som i den här berättelsen.

Vidare har jag valt ut två berättelser där eleverna kommit längre i sin skrivutveckling. De 

har suttit två och två vid datorn och fantiserat tillsammans och allteftersom skrivit ner sin 

berättelse. Det som skiljer de båda berättelserna åt är att eleverna i den första valt att 

avsluta berättelsen med en kort eftertext, medan eleverna i den andra har valt att väva in 

en liknande beskrivning i själva berättelsen. Den förra baseras på den rekonstruktion som 

de fick från Vivan vid introduktionen av skrivuppgiften.

Hokus Pokus

Nu börjar sagan. Det var en gång en häxa. Hon bodde i en stengrotta. Hon hette Hokus 

Pokus. Hokus Pokus äter barn och ibland vuxna om hon är riktigt hungrig. Hokus Pokus 

har en korp och en svart katt. Hon har också en grön näsa, långa svarta naglar, massor med 

vårtor. Hon är jätteblek och har en kvast. En dag kom ett barn och knackade på. Häxan 

tänkte att nu blir det lunch… MEN DÄR HADE HON FEL barnet var 14 år och nästan 

vuxen så hon var stark men hon var kortväxt så häxan trodde hon var kring 3 år. Stackars 

barnet vad skulle hon göra nu? Ja just det hon var ju 14 år hon klarar väl sig. Tillbaka till 

häxan. Ni förbereder Hokus Pokus sin brygd. Så här är ramsan, ”I denna kitteln finns det 

några soppor och i den finns det MASSA loppor”. Ånej nu kommer hon in. Undra vad 

häxan gör nu. Jo hon säger: ”kom in lilla barn så ska du få pannkakor”. Då säger den 14: 
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åriga flickan: ”jag går inte dit pannkaksskämt jag är 14 år och kortväxt. Du trodde förstås 

att jag var ca 3 år gammal så du kanske själv vill äta dina giftiga pannkakor in med dom i 

munnen nu seså och hon svalde som aldrig förr och därmed var häxan förgiftad. Den 

14:åriga flickan gick ut och nu är sagan… SLUT.

En häxa är en sak som inte finns på riktigt men finns med i sagor. Häxor har oftast en svart 

katt eller korp. Dom brukar också ha en kvast. Hur dom lär sig flyga på den vet ingen men 

dom har väl tränat i flera år. Häxor brukar man få fram genom att göra vattenprovet. 

Vattenprovet går till så att man binder ihop alla ben och armar och lägger den människan i 

vatten och om människan flyter är det en häxa om inte är det ingen häxa (pojke och flicka 

7- 8 år).

Häxor

Man hör några snarkning dem kommer från skogar långt borta kan det vara en häxa ja det 

kan det vara. Häxor kan vara väldigt olika vissa bor i stora stabila kråkslott och andra i 

mörka trånga skogar men vi ska berätta om en häxa som heter Irma. Irma ser ut som en helt 

vanlig människa men i vanliga fall är hon en häxa. Irma har långt mörkt hår långa svarta 

långa naglar stor spettsig hatt. Irma bor i en mörk trong skog. Irma har ett husdjur som 

heter Karo Karo är en korp. Irmas hus är inte så hem trevligt det är mest gråt och dystert. 

Hon har några trollbrygder som står på en hylla en liten gren till Karo och inte så mycket 

mer. Men långt därnere vid trollbrygderna står en liten trollramsa som går: ”Med ormar och 

reptiler av ögon och snor önskar jag att du for. Ja där står en liten trollramsa. Ramsan är

gammal det står på pappret var skrivet 1923 en gammal ramsa kan man kalla den för. Irma 

hade en gång en man som hette Adolf. Adolf var sjökapten på de sjuhaven. Adolf visste 

inte att Irma var en häxa från början men en dag var Adolf med en vän från det sjuhaven 

han hade också en gång haft en häxa som fru men han hade upptäcket henne en dag. Frun 

hade nämligen vid påsk köpt en kvast men samma dag som hon köpt kvasten smörjde hon i 

kvasten och han tänkte vem smörjer en kvast? Nästa dag tidigt på morgonen när han klev 

upp från sängen såg han sin fru åka iväg på kvasten han ringde polisen polisen sa när hon 

kommer hem lådsas som ingen ting släng sedan hon i sjön och om hon flyter är hon en häxa 

och om hon drunknar och är medveslös är hon en vanlig människas nej sa han jag vill inte 

ta den risken. Idag lever kompisen utan fru frun kom aldrig tillbaka och dem kunde ju inte 

hämta henne för dem viste ju inte vars hon var. Adolf ville inte heller ta den risken för tänk 

om Irma inte var en häxa. Men idag lever Irma utan man för att Adolf dog i en sjukdom. Nu 
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vet ni mer om häxor för det kan ju vara bra om det dyker upp nån häxa för denna saga är 

sann… (pojke och flicka, 8 år).

Dessa två berättelser är lika i det avseendet att de är ungefär lika långa och att båda är 

skapade i par bestående av en flicka och en pojke. I den första berättelsen poängterar de 

båda författarna att den ska ses som en saga. De börjar berättelsen på samma sätt som de 

flesta sagor börjar. Redan i inledningen ges en detaljerad beskrivning av häxan som heter 

Hokus Pokus. Beskrivningen innefattar såväl hennes utseende som var, och med vilka,

hon bor. Häxan beskrivs som elak och lurig men kunnig inom trolldom, karaktärsdrag 

som kan härledas till hur onyanserade beskrivningar av starka kvinnor. Genom historien 

har många starka kvinnor med kunskap inom läkekonsten förföljts och anklagats för att 

vara häxor. Fortfarande används uttrycket häxa som en av många negativa benämningar 

på kvinnor som inte följer den klassiska normen för vad som anses kvinnligt. Eleverna 

har använt attribut som kan härledas tillbaka till historiska texter om häxförföljelserna 

(Silbersky, 1980).

Liksom i många andra sagor blir häxan överlistad av ett barn. Sagan visar vissa likheter 

med Hans och Greta som eleverna tycks ha hämtat delar av sin inspiration ifrån och sedan 

själva fantiserat vidare. Intressant är också elevernas beskrivning av barnet som överlistar 

häxan och hur de väljer att låta barnet, utseendemässigt, vara tre år men som i själva 

verket var betydligt äldre. För barn i 7-8-årsåldern ter sig nog en fjortonåring som väldigt 

vuxen, en som är både stor, stark och listig och tillräckligt gammal för att lura en dum 

häxa. I berättelsen använder sig eleverna av dialoger och de olika karaktärernas tankar. 

De markerar de delar av texten som de vill att läsaren speciellt ska uppmärksamma, som 

exempelvis när häxan misstog sig på barnets ålder och när de vill poängtera att lopporna 

var många. Eleverna visar att de är bekanta med hur en häxberättelse kan utformas. De 

element som brukar finnas i en häxberättelse finns med, en svart katt, en korp, en kvast, 

häxans skräckinjagande utseende, hennes ondska, trollformel och en kokande kittel. De 

visar också i den avslutande texten att de tagit till sig den information som de tidigare fått 

angående hur man kan vara säker på att häxan verkligen är en häxa.
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Eleverna som skrivit den andra berättelsen om häxor har valt att inleda sin berättelse på 

ett helt annat sätt. Som läsare dras man direkt in i berättelsen genom uppmaningen att 

lyssna till ett ljud. Vi informeras också om att häxor kan vara olika, precis som vi 

människor. Beskrivningen av häxan är annorlunda jämfört med häxan i den första 

berättelsen. Eleverna ger en ganska sorgsen bild av henne. Hon lever torftigt och verkar 

ensam. Vi får också veta att hon en gång i tiden haft en man, men att han dött. När det 

gäller beskrivningen av mannen är det troligt att de inspirerats av historien om Esmeralda 

och Alvar, tagit vissa delar av den som de sedan vävt in i berättelsen. Till skillnad från 

den första berättelsen har de också vävt in den kunskap de hade fått, som handlar om 

vattenprovet för att bevisa att häxan verkligen är en häxa. Intressant är att se hur de tagit 

ställning till själva vattenprovet. De låter Adolf vara den som fattar beslutet om att testa 

frun, men han väljer att avstå, för tänk om han har fel. Det blir alltså en moralisk fråga. 

Hur eleverna valt att avsluta sin berättelse visar att eleverna har kunskap om hur en 

berättelse hålls samman för att fånga läsaren. Redan från början lyckas de visa att 

kunskap är viktigt, särskilt om man möter någon som möjligen kan vara en häxa. De 

bedyrar också att sagan är ”sann”, vilket gör att det är angeläget att ta till sig viktig 

kunskap om bland annat häxor.

Avslutningsvis har jag valt ut tre berättelser som får representera äventyrsberättelser om 

spöken och pirater. Jag valde dem eftersom de skildrade samma tema men på olika sätt 

vilket gjorde dem intressanta ur analyssynpunkt. Berättelserna skrevs efter det att 

Esmeralda berättat om vistelsen på spökskeppet vid Bermudatriangeln. När eleverna 

skapade sina berättelser arbetade de, precis som tidigare, två och två vid datorn.

Berättelser om spöken och pirater 

Spökön

En gång för länge sedan fanns det en spökborg. Där härjade alla hemska varelser i hela 

världen. Spökskeppet seglade omkring och tog till fånga oskyldiga människor. De satte 
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människorna i spökborgen på spökön och där fick de sitta ända tills de dog. En gång tog de 

tillfånga två pojkar som hette Johan och Simon. Johan var trollkarl och höll på med 

konstiga experiment. Simon kunde spruta spindelnät och klättra på väggar. Simon kunde 

spindla fast fiender. Han kunde sätta spindelnät på munnen på fiender så de inte kunde tala 

och så kunde han binda fast dem. Men pojkarna lyckades inte fly! Skulle de behöva dö i 

borgen? En dag flög bergsdraken ner från sitt bo. Bergsdraken är en okänd varelse som 

lever i beg. Den är väldigt sällsynt för människor. Den krossar vad som helst. Idag hade den 

bestämt sig för att rädda Johan och Simon. Det var för att han var en god drake. Samma dag 

så råkade Johans experiment bli fel så det knäppte till och det började brinna och kom rök. 

Bergsdraken såg den brinnande spökborgen. Alla spöken och alla andra sprang ut. Men 

människorna var fast! De kunde inte ta sig någonstans! Då vecklade draken in sina stora 

vingar och dök! Han fångade snabbt tag i människorna med tänderna och flög upp med 

dem genom det brinnande taket! Han flög med alla människor till sitt bo och där blev de 

jätteglada! Nu behövde de inte vara rädda för spökena mer. Snipp, snapp, snut, så var denna 

saga slut (två pojkar 8, år).

Vem som varit den egentliga inspirationskällan vid själva skrivandet är inte svårt att lista 

ut. Berättelsen börjar som sagor vanligtvis brukar börja. Eleverna redogör också tidigt för 

de karaktärer som finns med i sagan som en drake, ett flertal spöken samt två pojkar. Vi 

får också veta att de båda pojkarna har magiska krafter och det är just den beskrivningen 

som ger en ledtråd till var de hämtat sin mesta inspiration ifrån, nämligen 

Spindelmannen. Det som också talar för att deras saga remedierats är att de utan att 

nämna det utgår från filmen. Alla de magiska krafter som Simon besitter är desamma som 

Spindelmannens, Simon kunde spruta spindelnät och klättra på väggar. Simon kunde 

spindla fast fiender. Hjältarna i berättelsen visar på viljestyrka och agerar disciplinerat, 

något som också följer den klassiska bilden av heteronormativ maskulinitet där 

superhjältar sätts på prov och där de trots svåra prövningar oftast vinner till slut (Butler, 

2005; Jordan, 1995; Connell, 1995). I den här berättelsen upplever jag att de blandat 

seriefigurer med de traditionella sagofigurerna. Det är inte vanligt att drakar är snälla och 

hjälpsamma i sagoböcker, men i den här berättelsen har eleverna framställt draken som 

den gode och starke räddaren i nöden. Berättelsens slut är ett slut som vanligtvis också 

används inom sagogenren.
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Den andra sagan är skriven av två flickor och skiljer sig helt från den första. Den tar 

läsaren tillbaka till 1939 när andra världskriget startade. Berättelsen är intressant eftersom 

den är realistisk och inte fokuserar på spöken och pirater. Det som eleverna skildrar kan 

mycket väl ha hänt i verkligheten. Troligen har de läst eller hört någon liknande berättelse 

som de nu bearbetade tillsammans för att använda i sin egen representation.

En ruskig historia

Det var en gång en fridfull familj på fyra personer i Tyskland: Mamma Angelica, pappa 

David och de två döttrarna Viktoria och Ellen, 4 år: Jag viktoria ska berätta för er vad som 

hände för två år sedan. Jo för två år sedan kom det en person till Tyskland som kallas 

Hitler. Hitler var en person som man inte ville stöta på. Jo det var så att Hitler var en person 

som startade krig. Så att 1939 den 1 september blev det krig. Dagarna gick nästan varje 

morgon hördes dem skott från en pistol eller smäll från en bomb. Så småningom så blev 

David tröttare och så den 30 oktober 1939 föll David till döds. Det var fruktansvärt för 

Angelica, Viktoria och Ellen men mest för Viktoria hon hade sett fram så mycket att göra 

med sin pappa David: Men så snart började det leva med det: Viktoria fick hjälpa till där 

hemma för varken Ellen eller Viktoria fick inte gå till skolan ja inte ens utanför dörren. En 

dag när Angelica var ute och hämtade tvätten så kom det en främmande person och sköt 

Angelica till döds. Viktoria såg allt och började direkt gråta. Bara någon minut senare så 

plingade det på dörren det var samma person som hade skjutit mamma tänkte jag det var 

det också. Den okända personen dök upp till vänster och sedan till höger och PANG! Nu 

var jag och Ellen avsvimmade kom jag ihåg. Några dagar senare så vaknade jag och Ellen 

upp igen vi trodde såklart först att vi var hemma och allt var som vanligt men nej vi var ute 

på ett havet i ett skepp eller snarare på ett spökskepp. Styrman hade inga vanliga armar utan 

bläckfiskarmar och det var inte bara styrman som var ovanlig utan kaptenen och matroserna 

också. Dem skickade in mig och Ellen i en mörk liten bås i båten. Det enda som fanns i det 

där lilla båset var ett litet fönster. Jag tittade ut genom fönstret och såg massa sågfiskar 

simma runt omkring båten: plötsligt blev det kallare och kallare och vi såg att kaptenen 

kom. Kaptenen släppte ut oss men han sa ett villkor jo villkoret var så här att ni hjälper till 

med båten. Jag och Ellen sa ja och han släppte ut oss. När vi äntligen kom upp så såg vi att 

vi ville ner. Jo det var så att seglerna svajade och det var grått på himlen. Vi ville bara hem. 

Så snart blev det storm vi kände att båten inte stog på sin plats ja det var bara nån sekund 

senare var båten nere i vattnet. Ellen kan inte simma så jag simmade till henne och tog 

henne i famnen jag simmade upp till ytan och slet till mig någon tunna som jag och Ellen 



148

fick hålla sig fast om. När vi kom upp till land stog några okända människor där men inte 

mamma och pappa. Snart kände jag mig lite yr jag vet inte vad som hände men jag förstod 

nu att allt bara var en dröm (två flickor, 8 år).

I berättelsen skildras familjens liv fram till att barnen blir föräldralösa. Då ändrar plötsligt 

berättelsen perspektiv till att bli en spökhistoria. I den delen visar eleverna att de har tagit 

till sig och använder sig av delar av Esmeraldas berättelse. Men de använder bara vissa 

detaljer som sågfiskarna och den underliga besättningen. De skildrar också kaptenen som 

relativt snäll i motsats till ursprungsberättelsen. Det är också intressant att se den teknik 

de använder när de byter perspektiv i sin berättelse. Vid de olika tillfällena låter de 

barnen antingen vara avsvimmade eller sovande och i slutet kommer själva poängen: Allt 

var bara en fasansfull mardröm! Den här berättelsen visar, precis som flera av de tidigare,

på remediering. Inledningsvis får vi veta att de två flickorna växt upp i Tyskland under 

lyckliga förhållanden innan Hitler kom till makten. Berättelsen har drag av Annika Thors

roman En ö i havet (2003), som har filmatiserats och visats på tv. Precis som i elevernas 

berättelse handlar filmen om två judiska flickor som hamnar som fosterbarn på en ö i 

Göteborgs skärgård för att undkomma kriget som brutit ut i Tyskland. Även om eleverna 

inte direkt i sin berättelse skriver att de två flickorna är av judisk härkomst är det rimligt 

att dra den slutsatsen med tanke på sättet som modern blir mördad på. Skräcken när 

någon strax efteråt ringer på dörren och att barnen redan från början drar slutsatsen att det 

är deras tur att dö, styrker att det kan handla om förföljelsen av de judiska familjerna 

under kriget. Det är därför rimligt att anta att dessa elever kan ha använt upplevelser och 

tankar som de fått genom filmmediet i sin berättelse. Ett annat exempel på remediering är 

deras beskrivning av sågfiskarna som kommer till undsättning. Den beskrivningen 

påminner om en berättelse som handlar om när Bamses båt omgärdas av sågfiskar när 

han är ute och seglar. Bamses olika äventyr har filmatiserats och det troliga är att 

eleverna är väl bekanta med dessa berättelser både som bok och film.

Den tredje och sista berättelsen som får representera elevernas berättande är även den 

skriven av två åttaåriga flickor. De inleder berättelsen på det sätt som är brukligt inom 

sagogenren.
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Dom två flickorna och spökskeppet

Det var en gång två flickor som hette Maja och Lisa. Dom var bästisar. Dom gillade att åka 

båt. Lisas pappa var sjöman. Så dom brukade följa med han ut och åka båt. En dag så kunde 

han inte åka båt med Maja och Lisa. Då blev dom sura. Dom tänkte att dom kunde åka ut 

själv fast dom inte fick. men dom gjorde det i alla fall. Det var storm idag det gjorde det 

svårare att styra. Och när de väl var ute på havet gick det inte att komma tillbaks till land. 

Det var därför som Lisas pappa inte ville åka ut idag. Men det visste inte Lisa och Maja . Så 

dom hade alltså åkt ut nu när det var storm. Just då så såg dom någonting svart i ögonvrån 

det kom närmare och NÄRMARE!! Nu var det svarta precis så nära att dom såg vad det var 

Maja skrek: DET ÄR ETT SPÖKSKEPP!!!!!!!!!!!!!!! Och då sa Lisa: vartyst och göm dig i 

fängelsehålan på pappas skepp jag tar hand om det här. Nej! Men okejdå och då gick Maja 

till fängelsehålan. Lisa blev tagen av spök-skeppet och Maja inlåst i fängelsehålan. Det gick 

någon dag och Maja svälte ihjäl och var nära döden då Lisas pappa tog en räddarbåt och 

hittade Maja ihjälsvulten nära döden. Fast dom kom inte långt för det blev storm igen. 

MEN då kom en talande delfin och hjälpte dom. Delfinen hette Eric. Dom fick rida på Erics 

rygg och nu var Maja och Lisa räddade… SLUT (två flickor, 8 år)

Berättelsen skildrar ett ganska typiskt förhållande mellan barn och vuxna. Barnen vill 

göra en speciell aktivitet, den vuxne nekar, men barnen får egentligen ingen riktig 

förklaring varför. Det skildrar ett tema som är ganska vanligt förekommande inom 

barnlitteraturen. Det hela slutar med att barnen blir sura och genomför aktiviteten ändå. 

Direkt efter stycket där barnen beskrivs som sura ges också förklaringen till varför 

pappan inte ville ge sig ut på havet just den dagen. Moralen är tydlig: ”Om man gör något 

som man inte får är risken stor att man råkar i svårigheter”. En intressant iakttagelse är 

också hur de skildrar Maja. Först svalt hon ihjäl och sedan är hon ”ihjälsvulten nära 

döden”. De har kunskap om att dessa begrepp är relaterade till varandra men har inte 

riktigt klart för sig skillnaden mellan att svälta och att vara död. Den vuxne kommer till

undsättning och räddar de båda flickorna i ett första skede, men olyckan är återigen 

framme och den störste hjälten visar sig istället vara en delfin. I berättelsen har de plockat 

delar av ursprungsberättelsen vad gäller äventyret på havet och mötet med spökskeppet, 

men samtidigt visar de också att de använder tidigare erövrade kunskaper. De visar att de 
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har kännedom om att delfiner sägs kunna rädda människor i nöd. Det finns historier som 

bekräftat att det verkligen stämmer.

Sammanfattande analys

I det här projektet har jag studerat elevernas berättelser med avsikt att synliggöra hur 

meningsskapandet sker och vilka resurser och strategier som eleverna nyttjat. För att visa 

hur, har jag utgått från berättelsernas likhet/olikhet med originalberättelsen, 

genremedvetenhet och elevers ålder med koppling till en förmodad läs- och 

skrivutveckling samt eventuella spår av remediering.

Pedagogerna har använt sig av ASL-metoden (Tragetorn, 2005) för att stimulera eleverna 

till att skriva. Arbetsrutinerna bygger på kontinuitet, igenkänning, förståelse och 

delaktighet. Alla lärarna var intresserade av att prova metoden och de fick också 

hanledning i att använda den. 

Eleverna arbetar två och två vid datorerna och redan från början tydliggörs det för dem att 

de ska betrakta sig själva som både läsare och skrivare. Jag ser det som en angelägen 

uppgift som lärare att bygga upp ett självförtroende och lust till att vilja lära sig läsa och 

skriva hos eleverna. Men det viktigaste av allt är ändå att eleven själv måste få insikt i 

vad det skrivna ordet kan användas till så att det blir meningsskapande. 

När det gäller det första kriteriet, som handlade om likheten med originalberättelsen har

de främst tagit fasta på de mest skrämmande delarna av originalberättelsen, och sedan

själva skapat sin egen berättelse utifrån det. De använder olika resurser i sina 

representationer för att tydliggöra den hotbild som är riktad mot Astrid, exempelvis 

beskrivningarna som skildrar hennes rädsla för Fröken Ferms ageranden och hennes 

slutliga hämnd. I fråga om vilken genre som visade sig mest förekommande i olika åldrar 

var det främst sagan som dominerade i de yngre elevernas berättelser. När jag granskade 

texterna såg jag att de yngre elevernas texter inte bara liknade sagan utan även att de 

vävde in sina egna erfarenheter tillsammans med de fiktiva, exempelvis i Tekoppen som 

var skriven av två sexåriga flickor. De berättar hur vättarna letar efter saker på soptippen, 
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som de kan ha användning för. Eleverna uppvisar en miljömedvetenhet. Troligen har 

dessa flickor erfarenheter av besök vid någon återvinnings- eller loppmarknad där 

människor lämnat saker som sedan blir användbara för någon annan. Ett annat exempel är 

Vättarnas äventyr, skriven av två sjuåriga flickor. Deras beskrivning av innehållet i 

vättarnas julklappar (en keps och ett halsband) kan mycket väl vara julklappar som de 

själva fått. Deras beskrivning av hur vättarna ger sig iväg för att köpa en kaffemaskin 

visar att de väver in vardagliga erfarenheter som skulle kunnat inträffa i deras eget liv.

De äldre elevernas representationer visade inte lika tydliga tecken på att de använt 

resurser som sagan och sagans uppbyggnad som mall i sina berättelser. Deras berättelser 

påminner mer om strukturen på en novell, exempelvis En ruskig historia, som skildrar en 

familjs öden under andra världskriget. De använder även resurser som kan härledas till 

genrer som skräckberättelser, äventyrsberättelser och berättelser om kärlek. Karaktärerna 

hämtas från filmens värld i större utsträckning än bland de yngre barnen. Det visar att 

eleverna i den här åldern är väl bekanta med olika genrer, inte bara sagogenren. Vidare 

visar de kunskaper om skräckgenren, exempelvis de strategier som de använder i sina 

berättelser för att beskriva upplevelser av dramatik. Exempelvis i Spökön beskriver de 

inte bara skräckscenariot för de båda pojkarna utan även den stundande räddningen:

Men pojkarna lyckades inte fly! Skulle de behöva dö i borgen? En dag flög bergsdraken ner 

från sitt bo. Bergsdraken är en okänd varelse som lever i beg. Den är väldigt sällsynt för 

människor. Den krossar vad som helst. Idag hade den bestämt sig för att rädda Johan och 

Simon.

Även i De två flickorna och spökskeppet exemplifieras deras kunskaper inom 

skräckgenren:

Det var därför som Lisas pappa inte ville åka ut idag. Men det visste inte Lisa och Maja . Så 

dom hade alltså åkt ut nu när det var storm. Just då så såg dom någonting svart i ögonvrån 

det kom närmare och NÄRMARE!! Nu var det svarta precis så nära att dom såg vad det var 

Maja skrek: DET ÄR ETT SPÖKSKEPP!!!!!!!!!!!!!!!
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Citatet visar att de redan i tidig ålder använder sig av olika berättartekniska grepp för att 

fånga läsaren, ”de såg något svart i ögonvrån”, en mening som känns hotfull och 

välbekant inom skräckgenren. De använder sig också av versaler för att förstärka 

skräckbudskapet. De flesta av elevernas berättelser som presenterats och analyserats är 

skrivna av mixade par (pojke och flicka) men några av berättelserna är könshomogena 

och därför intressanta att undersöka ur ett genusperspektiv. Genom att se eleverna som 

medskapare av den kultur de lever i är det relevant att studera vilka karaktärer från 

exempelvis bok- och filmmediet som de använder sig av i sina berättelser. I berättelsen 

om Spökön, som är skriven av två pojkar, är hjältegenren framträdande, gestaltad av 

draken som visar prov på handlingskraft, styrka och mod. Han är hjälten som kommer 

och räddar de båda utsatta pojkarna:

Då vecklade draken in sina stora vingar och dök! Han fångade snabbt tag i människorna 

med tänderna och flög upp med dem genom det brinnande taket! Han flög med alla 

människor till sitt bo och där blev de jätteglada! Nu behövde de inte vara rädda för spökena 

mer.

Hjälten som trotsar alla faror tillsynes orädd, är ett karaktärsdrag som brukar räknas till 

den manliga normen, karaktärsdrag som pojkarna gärna verkar identifiera sig med 

(Hirdman, 2003; Jordan, 1995; Connell, 1995). Pojkkaraktärerna som berättelsen handlar 

om har magiska krafter. Intressant att notera är att alla karaktärerna i berättelsen är av 

manligt kön. I berättelserna använder de olika strategier för att beskriva för att skildra 

manliga äventyrslystna actionhjältar, karaktärer som pojkar i den åldern gärna identifierar 

sig med. Det framträder tydligt att eleverna inspirerats av Spindelmannen och pojkarnas 

berättelse visar hur stark påverkan populärkulturen har över deras liv, vilket även visar 

spår av remediering. De använder förebilderna i populärkulturen på ett kreativt sätt för att 

passa deras egna syften. Det kan ses som att eleverna är med och skapar en ny kultur. 

Flickornas representationer handlar främst om familjen som i En ruskig historia och De 

två flickorna och spökskeppet, medan pojkarnas handlar om kamp och gestaltar 

våldsamma bedrifter, som att flyga genom eld (Änggård, 2005). Flickornas är inte lika 
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våldsamma men innehåller ändå kraft, framförallt i beskrivningen av hur flickorna ofta 

får utstå svåra prövningar, om än inte våldsamma (Änggård, 2005a). Liknande strategier 

för att beskriva teman som kampen mellan onda och goda krafter förekommer i allas 

bilder. I flickornas berättelser gestaltas det genom starka känslor som utanförskap, 

övergivenhet och gråt (jfr berättelsen En ruskig historia). Det vill säga mer på ett inre 

plan jämfört med pojkarna som förlägger det på ett yttre plan (Aronsson, 1991; Aronsson, 

1997). I flickornas berättelser var huvudkaraktärerna i huvudsak flickor. Motsvarande 

könsmönster visade sig även i pojkarnas, det vill säga att huvudkaraktärerna var pojkar,

vilket inte var lika framträdande i de mixade paren. Där fanns en större spridning mellan 

könen, både manliga och kvinnliga karaktärer förekom, och det fanns heller ingen uttalad 

skillnad emellan könen. Såväl de manliga som de kvinnliga karaktärerna kunde vara 

hjältar i berättelsen. En följd av att låta elever berätta eller gestalta något de upplevt gör 

att de själva tillskansar sig kunskaper som sedan kan användas i andra meningsskapande 

berättarsammanhang. Till exempel när de senare skriver brev till de olika karaktärerna 

som ingått i ursprungsberättelsen, eller när de återberättar sina erfarenheter till andra 

grupper av barn (Bruner, 2002; Säljö, 2000).

Projektet Dammråttornas Städservice

I detta projekt formulerar eleverna en ordbok med ord som de skapat själva. Här 

undersöker jag hur eleverna skapar ord, exempelvis om det från orden är möjligt att utläsa 

om de inspirerats av filmediet utan att de för den delen refererar till en specifik film. Jag 

undersöker också om de under arbetsprocessen formulerar sig utifrån berättelsens struktur 

och om, och i så fall hur, de remedierar från ett medium till ett annat även när de skapar 

sina ord och ordens betydelse. En ordbok är uppbyggd enligt en viss struktur. Den ger en 

alfabetisk uppräkning av ord från ett visst språk. Definitionsordboken ger utförligare 

förklaringar och beskrivningar av orden till skillnad från ordlistan som oftast bara ger en 

förklaring och eventuella böjningsformer (jfr exempelvis Svensk ordbok SAOL, utgiven 

av Svenska Akademien, 2011). Vissa ordböcker ger också information om hur ett ord 

eller uttryck har använts historisk, det vill säga hur dess bruk eller stilnivå förändrats 



154

genom tiderna. I den ordbok som eleverna skapade ligger fokus på att beskriva ordens 

betydelse i text och bild eller ord och bild.

Presentation av projektet

Målet med Dammråttornas städservice var att stimulera elevernas språkutveckling och 

språkanvändning med hjälp av fantasi och kreativitet. Inom projektet skapade eleverna en 

ordbok som bestod av egenskapade ord. Projektet ingår i min avhandling därför att jag 

uppfattade det som ett berättarprojekt. Berättande i projektet ska dock inte uppfattas som 

att det sker linjärt i meningen att det finns en början, en mitt och ett avslut. I stället ska 

det förstås med utgångspunkt från hur eleverna själva, med en mening eller fras,

tenderade att skildra något som kan likna en kort berättelse. Det faktum att pedagogerna 

använde berättelsen som metod var också något som gjorde projektet intressant för mig 

att studera.

För att introducera arbetet använde sig pedagogerna av en teknik som inom drama 

benämns lärare i roll. Den innebär att läraren stimulerar och styr dramat genom att 

tillägna sig en passande roll. Syftet med att anta rollen lärare i roll är att väcka ett 

intresse hos eleverna genom att agera. Därigenom provoceras en spänning fram och det 

skapar valmöjligheter och tvetydigheter som utmanar elevernas eget reflekterande och 

lärande. Kursplanen säger att undervisningen i svenska ska sträva efter att eleven med 

hjälp av språket såväl individuellt som i samarbete med andra, ska få utveckla sin fantasi 

och lust att skapa (Skolverket, 2000). Under rubriken Projektets upplägg redogörs för 

arbetsprocessen. I bilaga 4 ges en kort resumé av berättelsen som fungerade som ingång 

och inspiration till det fortsatta arbetet. 

Enligt Vygotskij (2005) bygger det kreativa skapandet på att det i sammanhanget uppstår 

en lucka som på något sätt måste fyllas för att skapa mening. Om människan hela tiden 

skulle utföra samma handling och aldrig ställas inför något nytt eller obekant är risken att 

hon blir passiv. Som jag förstår Vygotskij menar han att om inte eleverna utsätts för 

utmaningar riskerar de att bli passiva. Genom att låta eleverna vara aktiva och i sitt arbete 
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använda olika språkliga uttrycksformer skapas en större variation av erfarenheter där 

fantasin fungerar som en bro till vidare områden. Jag menar att det blir meningsskapande 

för eleverna samtidigt som det också ger en delaktighet i lärprocessen, vilken är en 

förutsättning för individen att ta till sig ny kunskap.

När det gäller Dammråttornas städservice har jag studerat vilka strategier barnen 

använder när de skapar ord. Metoden lärare i roll uppmuntrade till berättande och 

skapade förutsättningar för gruppen att interagera i rollen. Den tog också bort en viss mån 

av makt och status från läraren eftersom eleverna själva fick inflytande över hur arbetet 

skulle fortskrida. Pedagogerna hjälpte eleverna att nå en djupare kunskap och använda 

fiktioner för att vidga deras medvetande och lära dem att betrakta verkligheten ur olika 

perspektiv, låta dem identifiera sig med situationen istället för att se situationen utifrån.

Eleverna befann sig i själva dilemmat istället för utanför men ingen visste i förväg exakt 

vad de kom att lära sig, eftersom de kontinuerligt sökte kunskap under arbetets gång. De 

upptäckter som gjordes i fiktionen gav sedan nya kunskaper hos eleverna där lärandet 

blev meningsskapande.

Det överraskande momentet i början visade sig lyckat. Genom att Rut och Vivan inte tog 

någon notis om eleverna när de först kom in, utan enbart samtalade med varandra 

samtidigt som de fällde ner persienner och drog för gardinerna blev hela scenariot 

trovärdigt. De förstärkte dramatiken ytterligare genom att de höll utkik genom en glipa i 

gardinen för att eventuellt hinna få syn på den upprörde professorn. Efter några minuter 

såg städtanterna sig omkring och uppmärksammade eleverna och först då bjöds dessa in i 

dialogen.

Eftersom eleverna nästan dagligen möter städtanterna i skolan var valet bra. Det gav 

också status åt en yrkesgrupp som finns med i elevernas vardag. För dem var det en 

trovärdig berättelse som de direkt kunde identifiera sig med och därför var de direkt med 

och villiga att hjälpa Rut och Vivan i deras belägenhet. 
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Eleverna kunde identifiera sig med professorns bakgrund, eftersom det fanns en viss 

igenkänningsfaktor till deras egen skolerfarenhet ifråga om att arbeta koncentrerat med 

att läsa, skriva och laborera med ord. Eleverna fick också här en inblick i och en 

förståelse för varför han var så upprörd över att hans mångåriga projekt hade blivit 

raserat, vilket gjorde att de själva kunde identifiera sig med problemet. Genom dialogen 

gavs också utrymme i att själva reflektera och ge exempel på liknande erfarenheter.

Vivan och Rut spelade på elevernas känslor vid alla tre tillfällena genom att dramatiskt 

och med ett yvigt kroppsspråk berätta mer om deras dilemma. De byggde ständigt på med 

nya detaljer för att bibehålla intresset och engagemanget, som att professorn kanske 

ruvade på en stor hämnd och att han skulle förfölja dem till tidens ände. Genom att 

använda ett språkbruk som var bekant för eleverna kunde de i fantasin identifiera sig med 

Ruts och Vivans dilemma. Rut grät för att ytterligare spä på dramatiken i berättelsen. De 

ville dels väcka deras empati för att hjälpa, men också få dem att tänka efter och koppla 

till egna erfarenheter.

Vid varje besök fördes det dialoger med eleverna, exempelvis om de hade läst artikeln 

som Rut och Vivan skickat till dem eller om de kunde ge exempel på om det var möjligt 

att använda sig av något mer än ord för att förklara något helt nytt som ingen tidigare sett. 

Rut och Vivan fick eleverna att känna att just de var de som var bäst lämpade för att ta itu 

med uppgiften. Genom att beskriva för andra får eleven klart för sig hur det som han/hon 

själv hittat på ska se ut, som en visuell skiss.

Projektets upplägg och genomförande

Pedagogerna från Kulturskolan arbetade med elevgruppen och deras pedagoger vid tre 

tillfällen, två i elevernas klassrum och ett avslutande på Stadsbiblioteket. Utöver dessa

möten inbjöds även skolans pedagoger till en inspirationsträff där de gemensamt 

diskuterade och utbytte erfarenheter. Eleverna som ingick i projektet fick också en 

inbjudan att delta i boksläppet på Stadsbiblioteket där de gavs möjlighet att se en 
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utställning med dokumentation från själva projektet. Kulturskolans pedagoger har under 

projektets genomförande arrangerat workshoppar där de berättat om projektet.

Det fanns ett önskemål från Kulturskolans pedagoger inför den första träffen att eleverna 

skulle vara ovetande om att de skulle få besök under förmiddagen i klassrummet. Istället 

skulle skoldagen börja som vanligt. Under den första lektionen jobbade eleverna därför 

med olika läs- och skrivuppgifter och ungefär tio minuter in på lektionen stormade

städtanterna Vivan och Rut in. Just överraskningsmomentet i början var en central del i 

projektet i syfte att bjuda in eleverna i fiktionen. Den rekvisita som användes var en 

färgglad städvagn med diverse städmaterial, tejp och några saxar. Vagnen var även

utrustad med en dammsugare vars påse innehöll förberedda lappar med ord samt en 

ordbok (Bonniers Svenska ordbok, 1994). De båda städtanterna hade förutom en mängd 

visitkort även varsitt färgglatt förkläde där det stod Dammråttornas städservice på 

ryggen. Efter att städtanterna lugnat ner sig bad de om elevernas tillåtelse att få gömma 

sig i klassrummet. De presenterade sig och berättade om vad de vanligtvis arbetade med 

inom yrket. Slutligen frågade de eleverna om dessa kunde bevara en hemlighet, vilket 

eleverna bedyrade att de kunde. Tanterna berättade därefter händelsen som föranlett deras 

flykt undan förödelsen som de själva orsakat och vädjade till eleverna att hjälpa dem att 

lösa situationen (se bilaga 4).

Eleverna visade sig villiga att hjälpa till med uppgiften som bestod av att laborera med 

ord. Eleverna fick också tillgång till ordlapparna som städtanterna tömde ur 

dammsugarpåsen. Ordlapparna kom från en av professorerna, professor Språköras 

arbetsrum där han sedan länge samlat på nya ord som så småningom skulle användas till 

en ny ordbok. Vid varje bord fick eleverna tillgång till dessa ordlappar. Eleverna 

undersökte om orden stod i den ordlista de hade till förfogande (Bonniers svenska 

ordbok, 1994) och laborerade sedan fritt på olika sätt genom att kombinera olika ord, 

skapa nya sammansättningar av ord, hitta på nya ändelser eller kasta om bokstäver. De 

kunde också hitta på helt nya ord som inte fanns i det material de fått till sitt förfogande. 

Orden skrevs sedan ner på ett papper tillsammans med en beskrivning av betydelsen. De 
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hade hela tiden ordboken till hands för att undersöka om ordet verkligen var ett nytt ord 

som inte existerade i tidigare ordböcker. Visserligen kunde det enskilda ordet redan 

finnas, men däremot inte med just den sammansättning som eleven valt. 

Mellan den första och den andra träffen arbetade eleverna vidare med sina ord och 

ordförklaringar. Orden skrev de sedan ner med hjälp av datorn antingen själva eller med 

stöd av läraren. Därefter skickades arbetet vidare till dammråttornas mejladress. Eleverna 

fick sedan svar från städtanterna som tackade för orden. De skickade även en artikel till 

eleverna där de kunde läsa om professorns ordboksprojekt samt en bild på professor 

Språköra.

Vid varje ny träff med eleverna fokuserade pedagogerna på att fortsätta berättandet så att 

eleverna även framledes blev en del av fiktionen. Inför den andra träffen hade städvagnen 

utrustats med nytt material (skrotmaterial) som eleverna fick använda sig av. På 

städvagnen fanns även en kamera för att dokumentera ordet. Den här gången kom Vivan 

och Rut lugnt in i klassrummet till skillnad från det tidigare mötet med eleverna. De 

berättade att de hade varit förbi professorns laboratorium och noterat att han inte var där 

och därför kunde arbeta i lugn och ro med att återskapa ordboken. Vivan och Rut var 

också mer pålästa än tidigare och hade studerat ett antal moderna ordböcker och sett att 

dessa var utrustade med tydliga ordförklaringar och illustrationer. De bad nu eleverna om 

hjälp att inte bara skapa ordet från skrotmaterialet utan även fotografera skapelsen 

tillsammans med det skrivna ordet. De menade att eleverna själva var experter på sitt eget 

ord och därför mest lämpade att utföra arbetet. När arbetet var gjort tackade Rut och 

Vivan för sig och berättade att de nu skulle bege sig till tryckeriet med allt material. De

skulle komma tillbaka följande vecka för att stämma av och tillsammans med eleverna 

korrekturläsa manuset för att försäkra dem om att allt blivit rätt. Mellan den andra och 

den tredje träffen beskar Kulturskolans pedagoger sedan bilderna för att dessa skulle 

passa in i den mall som krävdes för att kunna binda ihop den nya ordboken. Det färdiga 

materialet visades sedan på storbild för eleverna vid den tredje träffen i klassrummet.
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Vid den tredje träffen berättade Rut och Vivan att de hade träffat professorn och att de 

slutit fred med honom. Han hade fått se materialet som anlänt från tryckeriet och sagt att 

han var mycket nöjd. Det var till och med avsevärt bättre när eleverna arbetat med det.

Han menade att det berodde främst på att de som var unga var bättre lämpade när det 

gällde skapandet av framtida ord än vad han själv ansåg sig vara. Han hade också berättat 

för Rut och Vivan att han under vistelsen hos sin mor äntligen hade tagit sig tid att tänka 

på annat än arbete och beslutat sig för att äntligen våga fria till sin käresta, Irene, och han 

var tämligen säker på att hon skulle svara ja.

Eleverna fick se det färdiga materialet och i lugn och ro korrekturläsa manuset för att se 

om de var nöjda med stavningen och hur ordet förklarats och illustrerats. Därefter 

berättade Vivan och Rut att professorn var så nöjd att han dessutom framfört en önskan 

till eleverna om att hjälpa honom med andra framtida språkprojekt. Några veckor senare 

fick eleverna ett kort från professorn och hans käresta. De hade gift sig och nu ville de 

fira genom att bjuda in eleverna till stadsbiblioteket i samband med att den nya ordboken 

presenteras för allmänheten. Därför blev det ytterligare en träff inom projektet där 

eleverna inte bara fick träffa Vivan och Rut utan även professorn och hans hustru. 

Eleverna bjöds på mingel med godis och i bakgrunden satt en man och spelade vackra 

melodier på cello. De fick också möjlighet att se den inbundna och vackert illustrerade 

ordboken och titta närmare på den utställning som fanns uppsatt runt om i biblioteket.

Elevernas arbete med orden

Eleverna valde själva det material de behövde för sitt skapande. Ett känt föremål eller en 

del av något de redan kände till kunde bli något nytt med små förändringar. De uppfann, 

fixade och ändrade för att sedan hitta på något helt nytt. De satt i grupper om fyra och 

även om de skapade sitt ord och dess innebörd enskilt, pågick en ständig dialog mellan 

eleverna. Pedagogernas fokus var att etablera situationen och fiktionen och att skapa ett 

intresse för ord, vad som påverkar ordets betydelse och sedan låta eleverna fritt laborera 

kring detta och inget var rätt eller fel. Det var en uppgift som ingen kunde misslyckas 
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med eftersom eleven själv skapade och gav ordet dess betydelse, vilket pedagogerna hela 

tiden påminde eleverna om.

Fokus under den andra träffen var att eleverna på ett enkelt sätt fick konstruera och skapa 

föremål som stöd för att illustrera ordets betydelse. Flera av dem visade sig ha svårigheter 

med att fantisera fram ett nytt ord utan att först arbeta tredimensionellt med att skapa 

något som kunde benämnas. Först när de fått arbeta med sin skapelse kunde de reflektera 

över betydelsen av ordet. Genom att de själva fick komponera och fotografera sin egen 

bild med systemkamera fick de också kunskap om hur en bild växte fram och hur alla 

dessa bilder sedan fördes samman till sidor i en bok. På så sätt skapade de också mening.

Pedagogernas fokus vid det tredje mötet med klassen var att stimulera eleverna till att 

diskutera och reflektera kring hur ord kommer till och hur de är uppbyggda. Eleverna 

blev medvetna om att nya ord skapas hela tiden och att ord även kan försvinna över tid.

När eleverna fick fantisera fritt visade det sig att vissa ord var svårare att uttala medan 

andra var lättare. Jag kommer att visa på vilka svårigheter som de blev medvetna om 

under rubriken Ordboken längre fram. Olika stavningsregler kom också upp till 

diskussion, men oavsett om ordet upplevdes lätt eller svårt var det ändå eleven som 

bestämde. Fokus låg på att få eleverna att våga laborera fritt med sitt skapande och själva 

få insikt i vilka svårigheter som kan uppstå exempelvis när de placerar fyra konsonanter i 

början av ett ord.

Vid den fjärde och avslutande träffen skulle eleverna känna och själva se att de 

tillsammans kunde skapa något stort och nytt och användbart. De fick på det sättet 

chansen att se att det som de under en längre tid arbetat med blev något bra och 

användbart. Dessutom fick de uppskattning direkt från professorn, det vill säga han var 

ingen ”fantasifigur” utan existerade i verkligheten.
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Ordboken

Ordboken är omfattande och rikt illustrerad. Den innehåller totalt 2 301 ord och 1 124 

bildillustrationer från A till Ö. I det här avsnittet analyserar jag ett antal av dessa ord ur 

ett ordklassperspektiv (totalt 108 ord).

Det finns olika uppfattningar om hur många ordklasser som finns, men jag har valt att i 

det här projektet endast analysera substantiv, adjektiv och verb. Ordklassernas indelning 

vilar oftast på tre kriterier: betydelse, böjning (det vill säga morfologi) och funktion (se 

Josefsson, 2005; Hellspong & Ledin, 1997). Huvuddelen av orden som eleverna bildat 

bestod av substantiv, såväl abstrakta som konkreta, och sedan adjektiv och verb, 

ordklasser som är öppna för nybildning och lån. Fördelningen stämmer väl överens med 

ordförrådet inom svenska språket där substantivet är den ordklass där det bildas flest nya 

ord (Josefsson, 2005; Liljestrand, 1993). Endast sex av totala 2 301 ord kom från de 

slutna ordklasserna och bestod av interjektioner i form av hälsningsord och av pronomen.

Analys av elevers ordbildning

I analysen utgår jag från enkla ord, sammansättningar, avledning och kortord (Josefsson, 

2005) för att åskådliggöra vilka strategier eleverna använder sig av vid ordbildning. Min 

utgångspunkt är att så långt det är möjligt visa på vilka olika typer av ord som finns med i

elevernas ordbok. De valda orden följer ganska väl de ordbildningsprinciper som gäller 

för hur morfem kan kombineras inom svenska språket och jag kan därför mestadels 

använda mig av vedertagen begreppsapparat. Genom det kan jag också visa på den tysta 

kunskap som redan finns hos eleven med svenska som modersmål. Med utgångspunkt 

från elevernas egna berättelser kring sina ord kan kopplingar göras till gängse 

ordbildningsprinciper. 

Vanligtvis tillkommer nya ord i svenskan genom att vi kombinerar ord och ordelement 

som vi redan har. Nyordbildning sker genom att vi lånar från främmande språk. Nya ord 

kan också bildas från våra olika dialekter eller slangspråk (Josefsson, 2005). När det 

gäller enkla svenska ord, så kallade rotmorfem, är det sällan de nybildas i vår tid. De få 
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exempel som finns hittas främst inom skönlitteraturen och då huvudsakligen inom 

”barnspråk” (där författaren medvetet valt att använda ord som mycket väl hade kunnat 

skapats av barnen själva), vilket är intressant i min studie. De här orden sprids dock sällan 

vidare och kan därför ses som tillfälliga (Liljestrand, 1993).

Det mest förekommande tillvägagångssättet som eleverna hade var att nyttja 

sammansättningar av olika rotmorfem. De flesta av orden visade sig vara sammansatta 

ord av två kända rotmorfem. Det verkar vara den resurs som eleverna ansåg vara lättast 

att använda. Det förstärktes med stöd av deras tredimensionella bild/skapelse som visade 

ordets semantiska betydelse i flera av fallen. Exempel på sammansatta ord är atomelefant

(ett slags elefant), barrbingo (barr som man spelar bingo med), dippdag (snacksdagen),

girafflicka (en lång flicka), pärmfarkost (en flygande pärm) och, ångråtta (en råtta som 

älskar att basta).

Vissa substantiv består av en sammansättning av adjektiv och substantiv. Exempel på 

dessa kombinationer är darrfåra (sidospår), deppadom (gör folk deppiga), retrögaffel (en 

rostig gaffel), rogasfläkt (en farlig vind), simpelsvamp (en enkel svamp), skosist (en 

långsam sko) och yrvråk (en tokig person). De har antingen använt sig av ett redan 

existerande ord eller ett påhittat enkelord som de sedan genom sammansättning gett en ny 

betydelse. Ett annat exempel är deppadom som fått betydelsen att det är något som gör 

folk deppiga. Här har eleven möjligen utgått från adjektivet deppig och lagt till 

substantivet dom som förklaring till det nya ordet. Men en annan tolkning kan vara att 

han utgått från verbet deppa och sedan lagt till dom som då kan få betydelsen straff.

Ordet skosist förklaras med att det är en sko som kommer sist, där sist utgörs av ett 

adverb. Ett annat exempel är fasaflicka (en lillasyster som sprider fasa), likaså elevfly 

(flygande elev), där eleven har valt att göra en sammanfattning av elev och flygande men 

valt att korta ner flygande till fly, eller att eleven associerar till det engelska ordet fly. Ett 

annat exempel är substantivet darrdosa (dosa som darrar). Där har eleven gjort en 

sammansättning mellan två rotmorfem darr och dosa. Bland sammansättningarna finns 
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några få exempel som jag betraktar som verb. Exempelvis, groddgoja (babbla), urtidur

(man går ur tiden), buggåka (åka buss).

Ett exempel som visar på ordbildning med avledning är adjektivet ofullig där eleven 

förklarat ordet med något som inte är fult. Här ser jag två tänkbara tolkningar. Den första 

kan vara att eleven utgått från talspråket och lagt till prefixet o som bland annat är vanligt 

förekommande i olika dialekter när man skapar ett motsatsord (antingen är man ful eller 

så är man ofullig). Genom att eleven använt sig av dubbelteckning i sitt nonsensord kan 

den andra tolkningen vara att eleven tänker sig att något är fullt och där motsatsordet då 

rimligtvis blir ofullt.

I den grupp av ord som nu kommer att presenteras är principen inte lika självklar och 

därför har jag valt att låta dessa ord bild en egen grupp. De ord som granskas är

substantiven ultraoklist, diplomatus, idomidé, tivilrappla, prisse, och adjektivet ömikap.

Vid dessa ord varierar de strategier eleverna använt sig av och det är svårt att exakt tolka 

hur de tänkt och därför bygger jag delvis min på hur eleverna beskrev deras 

tillvägagångssätt och hur de tänkte kring sina ord. Det första ordet ultraoklist kan delas in 

i tre morfem, ultra, ok och list likaväl som det kan delas in i ultra, o, klist, ultra, oklist.

Eleven säger att ordet betyder en bra cyklist. Det troliga är att eleven har kännedom om 

ordet ultra, att det betyder något som är extremt. Därefter har eleven möjligen laborerat

med någon form av sammansättning för att sedan med hjälp av avledning lånat en del av 

ordet cyklist. En möjlig tolkning kan också vara att eleven använt sig av morfemet ultra

och lagt till morfemet o till nonsensordet klist. När det gäller ordet diplomatus (älg) kan 

en rimlig tolkning vara att eleven är bekant med uttrycket, älgen är skogens konung. När 

det gäller ordet diplomat kan eleven möjligen associera till någon som har pondus.

Ordet idomidé tolkar jag att eleven gjort en sammansättning av två grundmorfem idiot

och idé där det är troligt att eleven tänker sig att ordet egentligen hade kunnat vara

idiotidé, eftersom ordets betydelse är en dum idé, men tagit fonemet i, bytt ut t mot m och 

sedan kopplat samman det med idé. Det kan också vara att eleven har en ”inflyttad” 

dialekt exempelvis göteborgska, é dum idé. Verbet tivilrappla har getts betydelsen
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tivolifolk som rappar. Här har eleven möjligen gjort en sammansättning av två ord, tivoli

och rappla och som strategi använt sig av dels fonembyte (bytt ut o mot i) och dels 

borttagning av fonem (i saknas) och slutligen i nonsensmorfemet rappla lagt till fonemet 

l. På så sätt har eleven garderat sig att ordet inte finns sedan tidigare. När det gäller ordet 

ömikap (känslig) tolkar jag det på så sätt att elev utgått från förleden öm som blir en 

synonym till känslig, som eleven associerat till, och sedan fritt lagt till en nonsensändelse.

Eleverna visar också på andra ordbildningsprinciper som att skapa ord med utgångspunkt 

från exempelvis slangord som förekommer i vardagligt språk. Ofta handlar det om 

förkortningar, förenklingar av ord eller omkastningar av bokstäver. Det kan också handla 

om utfyllnadsord eller humoristiska synonymer. Exempel på ord från denna grupp är 

adde där eleven förklarat att det betyder att något är fuskigt. Men skulle också kunna 

uppfattas som ett smeknamn för exempelvis namnet Andreas. Ett annat ord inom samma 

grupp är ordet baurk. Här har eleven associerat till slanguttrycket burk som är en typ av 

synonym för vad som brukar användas i vardagsslang för tv:n.

Bild 10: Baurk
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Några elever behärskade tekniken att laborera med att ta bort och lägga till fonem vilket 

kräver en högre grad av fonologisk medvetenhet. I första delen av ordet tekokod

(krokodil) har eleven laborerat med att fritt hitta på en förled, för att sedan utelämna 

fonemet r, och avslutar slutligen med att utesluta de två sista fonemen il. Även när det 

gäller omkastning av fonem krävs det att eleven nått en högre grad av fonologisk 

medvetenhet, vilket också framträder i materialet. Dels hade en elev bestämt sig för att 

vända på fonemen som ingår i Sverige och fick på så vis fram ordet egirevs. En elev 

använde en annan strategi och skapade ordet berfer och översatte det till feber. Eleven 

visar, som jag förstår det, att denne är väl medveten om ursprungsordet och det är det 

som han använder sig av vid skapandet av det nya ordet.

Det visade sig att eleverna använde sig av strategier som följer gängse 

ordbildningsprinciper. De flesta orden var också språkriktigt korrekta. Några elever 

fantiserade och experimenterade helt fritt med att kombinera ihop vokaler och 

konsonanter lite hur som helst. Exempel på det är en elev som skapade ordet 

ceokachefciangok i betydelsen att det var en drake. En annan elev hittade på ordet 

gmsaddage som fick betydelsen vykort. Det tredje exemplet som får illustrera detta är 

ordet rfastrdinin vilket eleven menar är detsamma som en radio. Det intressanta här och 

som eleverna själva upptäckte var att när de skulle försöka läsa ordet gick det inte. Det 

innehöll fonemkombinationer som inte är möjliga i svenska språket. Genom att försöka 

läsa ordet högt blev de också medvetna om vad som saknades. Det gjorde dem också 

medvetna om var i ordet det krävdes en vokal för att det skulle vara läsbart.

Nyordsbildande utgår från att det finns ett behov av att benämna något. När inget föremål 

eller företeelse (som styr mot det som inte är konkret) fanns att utgå ifrån visade det sig 

också svårt för eleverna att fantisera över en benämning. Men eleverna visade sig 

kompetenta att hitta en lösning på detta och på eget initiativ började de med att först 

skapa ett föremål från materialet före ordet och allteftersom föremålet växte fram 

bestämde de sig för själva ordet och dess betydelse. Det visar hur viktig fantasin är för 

kreativiteten.



166

I nästa avsnitt kommer jag att visa hur ordens innebörd kommer till uttryck i elevens 

lärande. De ord jag kommer att reflektera kring är ett urval av de ord där eleverna själva 

redogjort för hur de kom fram till dels ordet och dess betydelse och dels kopplingen till 

bilden.

Analys av elevens egen beskrivning av ordets betydelse

Den snävare avgränsningen som representeras av de trettiotre orden har skett med 

utgångspunkt från mina observationer och vid mer informella samtal med elever i två av 

de deltagande klasserna samt i samtal med elever vid den fjärde träffen på biblioteket. 

Hur eleverna tänkt och hur de beskrev processen med att skapa och beskriva sitt ord blev 

ett värdefullt stöd för min egen tolkning av de resurser som eleverna använde sig av (se 

bilaga 8).

Urvalet visar dels på olika ordklasser, dels olika ordbildningstyper där eleven utgått från 

bland annat ljudhärmande och ljudväxlande tekniker (Josefsson, 2005; Liljestrand, 1993). 

Jag har också valt att ge exempel på ett antal ord som är ljudsymboliska. Med dessa ord 

återger eleverna andra sinnesintryck än hörseln. I flera fall är det fråga om en så kallade 

sinnesanalogi där det sker en överföring från ett sinne till ett annat eller en 

betydelseförskjutning som exempelvis när ljudet utgår från den rörelse som framkallar 

ljudet. För att kunna studera språklig betydelse måste hänsyn tas till olika faktorer som 

kontext och dess påverkan. Bo Renberg (2006) redogör i Språkets mirakel skillnaden 

mellan innebörd och betydelse. Enligt honom kan ett ords exakta betydelse tas reda på 

med hjälp av en ordbok medan den innebörd som ordet har för den enskilde individen 

varierar med i vilken grad personen erfarit ordet i olika situationer. Han menar vidare att 

ordens betydelseomfång ökar i den takt den enskilde människans vunnit erfarenheter och 

kunskaper (Renberg, 2006). Vygotskij skiljer mellan det inre och det yttre språket där 

innebörden av ett ord dominerar inom det inre språket medan betydelsen är mer 

dominerande i det yttre (Vygotskij, 1999).
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Jag har främst inspirerats av det synsätt som finns inom kognitiv semantik i fråga om hur 

man ser på innebörden av ett ord. Den kognitiva semantiken förespråkar en mer holistisk 

syn i den meningen att den tar ett helhetsgrepp på människans olika kognitiva funktioner 

och där språket ingår som en integrerad del (Strzelecka, 2003). Språket bygger på 

allmänna perceptuella och kognitiva mönster som att se, minnas, urskilja former, se 

mönster, kunna sortera och tänka abstrakt och kan därför inte separeras från andra 

kognitiva förmågor i hjärnan. Anna Vogel (2011) presenterar i Språket, kroppen och 

tankarna semantiken ur ett språkvetenskapligt perspektiv och då främst sett ur ett 

kognitivt lingvistiskt perspektiv. Vogel lyfter fram fyra grundläggande antaganden inom 

semantiken (hämtade ur Geerarets, 2006:4-6). Dessa hypoteser kan även appliceras på 

elevernas ord.

Det första antagandet innebär att språklig betydelse är perspektivisk i den meningen att 

betydelsen av ett ord inte ska ses som en objektiv sanning av verkligheten utan betraktas 

som ett sätt att forma verkligheten. Genom att betydelsen anlägger ett visst perspektiv 

formas också verkligheten på ett visst sätt. Exempelvis har en elev skapat ordet ångråtta

med betydelsen att det är en råtta som älskar att bada bastu. En annan elev har använt 

liknande sammansättning som föregående vid ordet ytapa men antyder i sin förklaring att 

det handlar om apor på vatten istället för apor som älskar vatten (bild 11).
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Bild 11: Ytapa

Den här eleven har använt sig av lera för att illustrera ordets betydelse och för att 

tydliggöra betydelsen ytterligare har eleven i sin skapelse använt sig av en blå lerbotten 

som en illustration till sjön eller havet och en kakform som visar på vattnets rörelse runt 

den lekande apan. Att apan verkligen älskar att bada syns på den glada munnen.

Det andra antagandet handlar om att språklig betydelse är dynamisk och flexibel i den 

meningen att betydelse befinner sig i ständig förändring. Ord som tidigare haft en viss 

innebörd får en annan när nya erfarenheter lagts till. Man sorterar verkligheten utifrån de 

erfarenheter man gör och de reflektioner man gör kring dessa erfarenheter. En elev 

skapade ordet vistra utifrån att först fundera på en synonym till vissla men genom att 

associera till egna erfarenheter om att det går att vissla med ett strå blev det logiskt att ge 

ordet innebörden visselstrå. Ett tredje exempel gäller substantiven illiversus och ärgaask

som har formats av två olika elever och där båda har översatt sitt ord till ”datavirus”. En 

tänkbar tolkning enligt ovanstående principer kan vara att den första eleven ser datavirus 

som något illa eller kanske kopplar ihop det med adjektivet ”illvillig” i den meningen att 

det är skadligt för datorn. Den andre eleven använder ärga och har troligtvis kunskap om 

att ärga försämrar och förstör tekniska apparater.
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Det tredje antagandet inom kognitiv semantik omfattas av att språklig betydelse är 

encyklopedisk och integrerad med övriga kognitiva förmågor i den meningen att det 

också krävs kunskap om världen för att kunna använda språket. Man lär sig exempelvis 

hur cyklar ser ut och vad de används till (encyklopedisk kunskap) parallellt med att man 

lär sig ordet cykel (språklig betydelse). Den encyklopediska kunskapen om världen är 

enligt kognitiv semantik en inneboende del av den språkliga betydelsen och inte avskild 

från andra kognitiva förmågor som minne, förmåga att urskilja former och ljud, förmåga 

att se sammanhang, förmåga att sortera och så vidare. Exempel från elevernas ordbok är 

ordet barrbestick där eleven vet att bestick används i matlagning eller substantivet 

barrbingo där barren används som bingoplättar (encyklopedisk kunskap) samtidigt som 

de lär sig själva orden (språklig kunskap).

Det fjärde och sista antagandet innebär att språklig betydelse baserar sig på användning 

och erfarenhet. Med det menas att betydelse grundar sig på erfarenhet vilket hör ihop med 

att språklig betydelse är dynamisk och flexibel och att den är encyklopedisk och 

integrerad med andra förmågor. Eftersom också kunskap om världen ingår i kunskapen

om språk blir det även klart att betydelse baseras på hur språket används, och vilka 

erfarenheter språkbrukaren har av omvärlden. Ett ord som representerar det fjärde 

antagandet är Monirknanuk och kan sägas referera till den erfarenhet och den kulturella 

bakgrund eleven har (bild 12). Ordet betyder farfar och föremålet som eleven skapat 

påminner också om en gammal man.
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Bild 12: Farfar Monirknanuk

Den här eleven kommer ursprungligen från ett asiatiskt land där ordet ”monirk” 

förekommer. Även efterleden ”nanuk” kan härledas kulturellt som ett namn som återfinns 

bland annat hos inuiterna. Ordet kommer således inte från tomma intet utan eleven har 

kommit i kontakt med det tidigare. Hans association till att ordet monirknanuk betyder 

farfar kan även tolkas som en remediering från tv-mediet till hur eleven väljer att skapa 

sitt alster som ska vara ett stöd i att förstå ordet. Hans skapelse av en farfar påminner om 

de bilder som ofta visas av äldre män från Asien med långt skägg och heltäckande långa 

mantlar eller rockar.
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Det fjärde antagandet medför att betydelsen för ett uttryck kan skilja sig åt mellan två 

språkbrukare. Det vill säga att betydelsen är såväl användningsbaserad som 

erfarenhetsbaserad. Ett exempel från elevernas ordbok är bivångfruska och blomfruska

där båda eleverna använder efterleden fruska. Ordbildningstekniken utgår från 

ljudhärmande betydelser. I det första ordet associerar eleven till ljudet av brinnande ris 

medan den andra eleven associerar till frasandet av torra kvistar eller blommor. Troligen 

har de påverkats av varandra eftersom de arbetade tillsammans.

Det är sällan ett ord kan beskrivas med ett enda ord i en ordbok. En definitionsordbok är 

givetvis mer utförlig och fokuserar främst på betydelsebeskrivningen och att den ska vara 

så tydlig som möjlig. När eleverna beskriver sina ord använder de sig oftast av en hel 

fras. Exempelvis ordet mostryv som beskrivs som man mosar potatis med den eller 

skosist som eleven menar är en långsam sko. Ytterligare exempel på detta är ordet ugglur

som förklaras med att det är en klocka som liknar en uggla samt ordet urtidur som ges 

betydelsen man går ur tiden eller ångråtta som eleven beskriver som en råtta som älskar 

att bada bastu.

Endast ett fåtal ord översätts med ett ensamt grundmorfem som förklaring, däribland 

groddgoja som återges till verbet babbla. De resterande orden beskrivs alla med en hel 

fras, exempelvis urtidur som återges till att man går ur tiden. En elev valde att kombinera 

verbet glo med substantivet geni där betydelsen ges verbet titta. Min tolkning är att 

eleven tolkar glo som någon som stirrar intensivt och att eleven också är medveten om att 

substantivet geni står för någon som är skicklig eller duktig. Genom att sätta samman glo

med geni verkar det troligt att eleven associerar betydelsen till verbet titta i betydelsen att 

glo signalerar ett intensivare och kanske även ett skickligare seende (i kombinationen 

med geni) än att bara titta.

Vissa av orden kunde också liknas vid synonymer som beskrev själva fenomenet. Här var 

det återigen återkommande att orden förklarades med en fras och inte ett enskilt ord som 

ordet fånggyll där eleven associerade till att fånga guld. Synonymen för guld var då gyll. 

Ett annat exempel var ordet simpelsvamp där synonymen för simpel förklarades med 
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ordet enkel. Andra exempel som förekom var ljudhärmande ord som gnuen (ljudet när 

något vått gnuggas mot en yta) som återgavs med ordet städmopp. Ytterligare exempel på 

detta var blomfruska som med en fras gavs betydelsen en vissen blomma (det frasande 

ljudet som kommer när man tar i en torr växt) eller bivångfruska där en annan elev 

översatt ordet till eldslåga (ett liknande ljud som kommer när torra kvistar brinner). 

Genom att eleverna interagerade med varandra inom gruppen är det troligen också så att 

de påverkades och inspirerades av varandra. Ofta diskuterade barnen orden inte bara 

inom den egna gruppen utan också med de grupper som satt närmast och därför är det 

rimligt att anta att flera barn använde samma morfem. Ordet vaktbä (ett får som vaktar)

och dingdong (klocka) är andra exempel. Ord som erditflader (en ögonfrans) kan 

härledas till ljudsymboliska där själva rörelsen är det centrala. Substantivet glödtofter

(solen) är mer svårbestämt. Möjligen kan det härledas till folketymologin. Enligt 

Josefsson (2005) finns det en stark drivkraft hos människan att söka förenklingar och 

hitta samband mellan saker som hon möter. Samma förhållande gäller språket. När 

främmande ord kommit in i svenskan händer det att människan drar ”oriktiga” slutsatser 

vad gäller ordens delar, något som hon menar även sker med inhemska ord. Möjligen 

tänker sig eleven här att solen glöder och när det är riktigt varmt ute tenderar också 

många dofter i naturen att kännas starkare.

Korta berättelser

Samtliga 33 ord med förklaringar presenteras i sin helhet i bilaga 8. Nedan följer ett urval 

av elevens egna förklaringar till sina ord som också ger en förståelse över hur eleven 

tänker i korta berättelser. Först presenteras ordet och inom parantes ges elevens 

beskrivning. Därefter följer en kortare beskrivning av ett urval av de ord som eleverna 

själva berättade om. 

Aggridå, (giftig rök): Eleven berättar att agg är när någon tycker illa om någon eller 

något och att ridå är något som faller ner och skymmer och därför kan man säga att det är 

en aggridå. Antmes, (att man är rädd): Enligt eleven betyder mes att man är feg eller rädd 

och associerar till att vara mesig. Jag frågade då vad ant i så fall stod för och eleven 
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svarade att ingen vill vara mesig och därför passar anti till mesighet. Apolo, (ridning): 

Eleven berättar att den tänkte på en häst och när man rider så säger man ”hoppla polly” 

och då tycker hon att apolo passar som ett bra ord. Aporthad, (när hunden ligger ner):

Eleven berättar att man brukar träna hundar och en sak man tränar är att ligga ner och att 

apportera. Beningeli, (om man är smal): Eleven berättar att den tänkte på att när någon är 

riktigt spinkig brukar man säga att den ser ut som en benget. Den berättar vidare att 

eftersom de inte fick använda ett ord som redan fanns kom den på att lägga till ”geli” för 

den menade att om man inte får mat blir man svag och då orkar man inte gå (min tolkning 

blir att eleven associerade till ordet gelé, dvs. känslan av att benen inte bär). Bildrickorna,

(bensin): Eleven förklarar ordet med att för att kunna köra en bil behövs bensin och 

menar, att då kan man faktiskt säga, att bilar dricker bensin. Blankdoft, (ren luft): Eleven 

berättar att den tänker på något som är blankt och rent. Det luktar gott precis som när man 

andas in friskt luft. Blomfruska, (en vissen blomma): Eleven berättar att den tänkte på 

ljudet när man trycker ihop torra blommor. Disdröm, (bensindröm): Eleven berättar att 

deras bil går på diesel och att det är en slags bensin. Ordet dröm hade han lite svårare att 

förklara men sa att han tänkte på att det luktar illa och att man blir yr av lukten och då 

kanske det kan kännas som om man är i en dröm. Energidass, (dass med el): När det här 

ordet skapades var det flera elever som diskuterade med varandra om vad man skulle 

kalla bilden. En elev tyckte att el var väl någon slags energi och då bestämdes det unisont 

att det var ett energidass. Erditflader, (ögonfrans): Eleven berättar att den tänkte på ett 

öga och menade att ögonlocket fladdrar när man blinkar och att ögonfransarna också 

fladdrar med. Fiskdiagnos, (dataskärm, röntgen): Eleven berättar att för att kunna ställa 

en diagnos behöver fisken röntgas och för att sedan kunna ge medicin måste man kolla i 

datorn så att det blir rätt. Fölgrodd, (ett nyfött föl): Eleven gestikulerar vilt med armarna 

och utbrister att den har kommit på det perfekta ordet som inte finns men ändå berättar 

exakt vad det handlar om. Hon använder sig av ordet föl och lägger sedan till grodd och 

säger att grodd är detsamma som blombarn och därför passar det bra ihop med föl

eftersom föl är ett barn. Glapprika, (regn): Eleven berättar att den kom på ordet när den 

tänkte på regn som smattrar mot ett altantak. Glödtofter, (solen): Eleven berättade att den 
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hade kommit ihåg att solen ibland kunde se ut som ett glödande klot och att det ofta 

hände på sommaren. Habraelefant, (trollkarlselelefant): Eleven berättade att först var det 

svårt att komma på vad det skulle vara för ett ord och startade med att jobba med bilden. 

Efter en stund kom den på att den ville göra en elefant och att den kunde trolla men för att 

trolla måste man ha en trolleriramsa och då kom den på att ordet före elefant kunde bli 

Habra för det låter nästan likadant som Abra Kadabra. Jumpmata, (studsmatta): Den här 

eleven berättade att han visste att hoppa hette jump på engelska och ingen hade sagt att 

han inte fick sätta ihop engelska och svenska ord så därför bestämde han att jumpmatta

var detsamma som studsmatta. Ympvakare, (vaktmästare): Eleven berättade att han hade 

kommit på ett fiffigt ord. På väg till gymnastiken ligger vaktmästarens rum och 

vaktmästaren tittar ofta ut när de är på väg till gymnastiken. Österirrfärd, (piratfartyg):

Den här eleven berättade att den nyss hade sett Pirates of the Caribbean och att de som 

seglade skeppen inte alltid visste om de kommit rätt.

De flesta av elevernas ord utgår från sammansättningar av ord. Avsikten här är att lyfta 

fram elevens meningsskapande i processen fram till det färdiga ordet. Varje enskilt ord 

bär på en liten berättelse. Här blir det tydligt att eleverna hela tiden går tillbaka till sin 

egen förförståelse och från den sociokulturella miljö de lever i. Deras förklaringar är 

förnuftsenliga och svarar väl emot vad som hade kunnat vara existerande ord. Orden 

visade sig ofta skapas med utgångspunkt från en händelse de varit med om eller en 

berättelse som de skapade under arbetets gång, exempelvis ”energidass” (ett dass med el) 

där flera av eleverna diskuterade kring hållbar utveckling och hur man skulle värna om 

naturen. Det visar på hur viktig tid för reflektion är och att eleverna ges tid till att uttrycka 

sig. Dialogen liksom det sociala samspelet mellan eleverna blir en viktig del i lärandet 

och elevens meningsskapande.

Det kan jämföras med Bruner (1987) som visar hur vi människor organiserar känslor och 

hur vi söker mening och ordning i existensen, något som han menar formas av ett

berättande element. Det tolkar jag som att han menar att som människor tänker och 

uttrycker vi oss utifrån berättelsens mönster såväl verbalt som estetiskt. Det sker inte bara 



175

i en inre dialog med oss själva utan skapas även i dialog med andra. Inspirationen och 

tankarna hämtar vi från sagor, myter och andra fiktiva berättelser som behövs i processen. 

Det kan förklaras med att vi på sätt och vis tänker i berättelsens mönster.

Sammanfattande analys

I det här kapitlet har jag visat vilka strategier eleverna använder sig av när de skapar nya 

ord och hur de tänker kring ordens betydelse för att förstå och skapa mening. Nya ord 

tillkommer genom att det hos människan uppstår ett behov av att uttrycka sig. 

Människans språk speglar verkligheten och eftersom verkligheten är i ständig förändring 

förändras också språket. Nya ord tillkommer medan andra ord inte används längre 

(Josefsson, 2005; Liljestrand, 1993). När eleverna arbetade med att skapa sina ord 

uppstod vissa problem som härrör till hur ord skapas. Nya ord uppstår av att det finns ett 

behov av att benämna något, exempelvis ett föremål. Analysen visar att flera av eleverna 

hade problem med att först skapa ett ord och därefter ge dess betydelse. Det var först när 

de fick illustrera sitt ord, exempelvis i lera eller skräpmaterial som de fann det 

meningsfullt att benämna skapelsen. Ordet fick sin betydelse när eleverna studerade 

alstret och använde sin fantasi tillsammans med sina tidigare kunskaper och inre mentala 

bilder.

Arbetet med skapandet av ord framkallade olika berättelser hos eleverna. Pedagogerna 

påtalade redan från början att oavsett hur de valde att arbeta med arbetsuppgiften fanns 

inget rätt eller fel. Det stärkte elevernas självkänsla och stimulerade dem till att fritt 

fantisera och skapa. Eftersom det också fanns ett klart uttalat syfte bakom uppgiften, blev 

också arbetet meningsfullt för dem. Det ingav en känsla av att ordboken var på riktigt och 

enligt pedagogerna uttryckte eleverna en stolthet över att ha varit efterfrågade. De hade 

visat att det var kompetenta att utföra ett viktigt arbete, inte minst genom hur de har tagit 

sig an uppgifterna. Eleverna arbetade hela tiden processinriktat. I projektet har eleverna

fått uppleva ett språkligt sammanhang där de fått leka och laborera med ord. Eleverna 

kunde fritt arbeta med orden utan gränser. De fick vara kreativa och vrida och vända på 

orden och frigöra sig från de språkliga regler som bestämmer vad som är tillåtet. Det 



176

visade sig att eleverna trots detta använde sig av samma principer som vanligtvis används 

vid gängse nyordsbildning.

Fantiserandet kring orden blev små berättelser när eleverna förklarade sina ord. 

Berättelserna speglade ofta elevernas egna erfarenheter, främst vad gäller val av ord. 

Många av orden härrörde från vardagliga ting som ligger nära elevernas egen verklighet.

Påfallande ofta handlade orden om benämningar på saker som finns i hemmet, 

exempelvis gnuen (städmopp) eller metratt (fiskespö), eller från skolan, som ympvakare

vilket associerades till vaktmästaren, vars rum passerades när eleverna gick till 

gymnastiken. Även om berättelserna är korta visar de ändå på att remediering har skett 

från ett medium till ett annat, exempelvis när eleven skapar ordet Österirrfärd och 

associerar till Pirates of Caribbean utan att referera till filmen utan fokuserar på skeppets 

färd över haven. Berättelserna skildrar också olika känslor som ordet antmes som 

associeras till rädsla och feghet, vilket kan jämföras med Vogel (2011) som menar att 

språklig betydelse är både dynamisk och flexibel. Genom att betydelsen förändras med 

nya personliga erfarenheter måste eleven klara av att anpassa sin sortering och 

kategorisering till sin egen verklighet.

Eleverna använder tidigare erfarenheter som går att härröra till film och Internet när de 

skapar sina ord och berättelser. Det visar att de remedierar inte bara från andra medier till 

bildmediet utan även i fråga om ordbildning och nyordsbildning. Exempelvis vid 

bildandet av ordet baurk som de menar betyder tv, där också deras alster påminner om en 

tv-ruta även om varelsen i tv-rutan befinner sig både i och utanför tv:n. Deras arbete med 

ordboken kan ses som en konkretisering och exemplifiering av Vygotskij begrepp 

mediering, utvecklingszon, kristalliserade fantasier och kreativitet, det som Wood, 

Brunner och Ross (2006) kallar för scaffolding. Jag menar att efter att läraren 

konkretiserat uppgiften för eleverna visade de sedan att de hade kunskaper nog att klara

uppgiften på egen hand. Arbete med ordboken visar hur betydelsen för ett uttryck skiljer 

sig åt mellan eleverna, vilket visar att byggklossarna till de nya orden är såväl 

användnings- som erfarenhetsbaserad (Vogel, 2011).
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Lärarröster

I det här kapitlet redogör jag för hur olika lärare och pedagoger förhåller sig till det 

multimodala berättandet och berättandets möjligheter i den praxisnära verkligheten. Jag 

undersöker också hur olika lärare använder sig av det multimodala berättandets 

möjligheter som ett didaktiskt verktyg i undervisningen. Avsnittet bygger på intervjuer 

som gjordes med lärarna under och efter de olika projektens genomförande. Som jag 

tidigare nämnt i metod- och materialkapitlet fick de olika intervjuerna karaktären av ett 

samtal där lärarna i grupper om tre till fem personer reflekterade kring temat en vidgad 

syn på språk och text. Intervjufrågorna handlade om multimodalt berättande, berättandets 

plats i dagens skola samt eventuella synbara effekter på elevers meningsskapande och 

fortsatta lärande. 

Informanterna, eller respondenterna, i den här presentationen är indelade i fyra grupper. 

Grund för indelningen utgick från deras yrkesbakgrund och nuvarande arbetsområden. 

Således har jag valt att placera lärare i de estetiska ämnena i en grupp (Martina, Lovisa, 

Ingela, Ann-Sofie, Lisa, Katarina och Martin), klasslärarna i en annan grupp (Marita, 

Berit, Karin, Hjördis, Sofia, Sara, Eva-Lena och Elisabeth), fritidspedagogerna i den 

tredje (Sofia, Louise och Linda) och universitetslärarna (Åsa och Marianne) som ansvarar 

för de estetiska ämnena inom lärarutbildningen i den sista gruppen. Namnen är fingerade 

för att säkerställa anonymiteten. Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning av

intervjuavsnittet.

Jag har valt att benämna de lärare som arbetar i skolan för lärare och lärarna som arbetar i 

kulturskolan för pedagoger, för att göra presentationen och analysen tydligare, även om 

de olika respondenterna har en annan examen än lärarexamen i botten. Många försök har 

gjorts beträffande definitionen av begreppet ”pedagog” men jag finner det inte relevant 

att inom ramen för den här studien redogöra för hur de olika begreppen överlappar 

varandra. Som lärarutbildare ser jag mig själv som såväl lärare, pedagog och didaktiker,

som ämneskunnig och vetenskapligt skolad i mitt yrke. Det är svårt att sätta en gräns för 
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var det ena slutar och det andra tar vid. För mig har valet av begrepp utgått från att alla 

deltagande respondenter arbetar med lärande utifrån sin profession och där alla har ett 

genuint intresse av lärprocesser, metodik och didaktik och där de utifrån sin kompetens 

strävar efter att alla elever ska få undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. 

En vidgad syn på språk och text

Materialet visar en samstämmighet bland estetlärare och estetpedagoger i hur de 

definierade en vidgad syn på språk och text, oavsett om de var verksamma inom 

universitet eller grundskola. Samtliga såg det som ett sätt att kommunicera. Marianne 

lyfte fram att det handlar om ”vår tids multimodala uttryckssätt, alltså alla uttryck som 

samsas i vår tid genom olika media”. Marianne har arbetat över tjugo år som bildpedagog 

inom grundskola och universitet. Företrädesvis utgick hon från att alla olika uttryckssätt 

ska ses som kommunikationsmöjligheter och att det handlar om att både ta till sig och att 

uttrycka sig och där båda sätten är nödvändiga och likvärdiga. Vidare poängterar hon att 

eleverna måste ges chansen att bearbeta och reflektera över det som de bär med sig och 

de intryck som de möter, något som är viktigt i meningsskapandet. Martina, en annan 

estetpedagog, uttrycker sig i liknande ordalag:

… vi bär med oss väldigt mycket eget material som vi inte är riktigt medvetna om, som om 

man bara så att säga ger rätt förutsättningar för, trycker på rätt knappar…, trycker på rätt 

knappar, ger rätt stimuli så kommer det här fram hos var och en. Det tycker jag är en viktig 

del så att man inte bara tänker på det här språkbegreppet som någonting där man 

reproducerar det andra tidigare producerat i någon form, vare sig det är med kroppen, ordet 

eller noter eller vad det nu kan var. (Martina)

Pedagogerna inom de estetiska ämnena säger sig alltid ha arbetat utifrån en vidgad syn på 

språk och text och menar att det vidgade språk- och textbegreppet kommit till för att 

betona att språk är betydligt mer än bara det skrivna ordet. Lisa, en av musikpedagogerna 

menar att begreppet handlar om att ”det ger ord för det man inombords tänker”. Enligt 

Martina, gavs tydliga signaler till lärarna att tänka i andra banor kring språk när det i 

Lpo94 lyftes fram andra språk som dans, musik och drama. Främst gav det en antydan 
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om att lärarna i sin undervisning skulle fokusera på fördelarna med att låta eleverna möta 

och själva använda sig av olika språkliga uttrycksformer i lärandet. Den tydligare 

skrivningen av det vidgade språk- och textbegreppet gav även en intention till att skapa 

en ny medvetenhet kring olika sätt att lära hos läraren. I förlängningen skulle detta bidra 

till att nya kunskaper lättare befästes hos eleverna. För många av lärarna inom 

grundskolan uppfattades däremot det vidgade språk- och textbegreppet både diffust och 

svårdefinierbart. De menade att den främsta orsaken till detta var att de aldrig upplevt att 

begreppet diskuterats, varken inom lärarutbildningen eller på de skolor de verkat. 

Begreppet har heller inte förankrats på det sätt som det var tänkt när det fick en tydligare 

skrivning i Lpo94. Enligt Elisabeth, en av grundskollärarna, prioriterades de teoretiska 

ämnena framför de estetiska när hon gick sin lärarutbildning för nio år sedan. Hon hade 

heller inte upplevt att det inom utbildningen fanns en tydlig koppling till hur dessa ämnen 

kunde berika exempelvis läs- och skrivundervisningen. Tvärtom var det en kunskap som 

hon själv har förvärvat senare under sin verksamma tid som lärare. För henne innebär en 

vidgad syn på språk och text att:

… man behöver kanske inte bara uttrycka sig i ord utan att det finns andra sätt att uttrycka 

sig på också, musik och tecken. Vi har ju mycket teckenspråk här och med teckningar och 

bilder kan man naturligtvis också uttrycka sig, men också språkligt att man på alla möjliga 

sätt kan uttrycka sig språkligt, skriva, skriva berättelser och sagor och läsa språket, det 

muntliga, prata med varandra och samtala och så där. (Elisabeth)

Även om Elisabeth i ovanstående citat nämner bild som ett av språken tolkar jag det som 

att hennes fokus ligger på det talade och skrivna språket, det språk som hon känner att hon 

behärskar mest. Elisabeth uttrycker sig på samma sätt som Karin, en av klasslärarna: 

Alltså man låter ju barnen uttrycka sig i bild med musik också och så där men det är ju 

ämnen för sig eller att det ingår i något annat. (Elisabeth)

Linda, en av fritidspedagogerna, lyfter fram andra aspekter av språket där hon pekar på 

alla uttryckssätt som människan använder sig av för att kommunicera:
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Du kan använda din kropp till rörelse, du kan använda bild, du kan använda känslor genom 

att använda drama och teater. Det handlar om få med alla bitarna och vi har väl våra styrkor 

i olika bitar här, tror jag. (Linda)

Lindas definition ligger nära den definition som estetpedagogerna gav. Även Linda 

hävdar att man använder sig av alla språkliga uttrycksformer för att kommunicera, förstå 

och skapa mening. Främst därför att exempelvis kroppen, tankeförmågan och andra 

känslor är förknippade med upplevelser som måste bearbetas och förstås (Liberg, 2006). 

Det kanske inte är så förvånade eftersom man inom fritidspedagogutbildningen lyfter 

fram de estetiska språken mer än inom lärarutbildningen för grundskolan. Det kan 

förklara att Linda som är fritidspedagog känner sig mer hemma med att använda olika 

språkliga uttrycksformer än Elisabeth som är grundskollärare. 

En vidgad syn på språk i undervisningen

Enligt pedagogerna inom de estetiska ämnena prioriteras inte dessa ämnen i 

undervisningen utan tenderar att begränsas till eventuella kulturveckor eller ”när tid blir 

över”. De tycker sig också se en tydlig tillbakagång när gäller värdet av att integrera 

dessa ämnen i undervisningen. Martin från Kulturskolan som tidigare arbetat länge inom 

grundskolan menar att man inom skolan måste se över de redovisningsformer som 

används. Framförallt anser han att lärarna måste ge eleverna redskap för att kunna 

använda fler uttryck i sin kommunikation, exempelvis arbeta med rörlig bild, med ljud

eller med animeringar och layout till tidningar. Eleverna behöver enligt honom ha 

tillgång till en mängd verktyg för att kommunicera, men att många skolor inte har råd att 

använda den teknik som finns att tillgå. En annan orsak som Åsa, en av 

dramapedagogerna, lyfter fram är, att nedgången kan härröra från den ensidiga 

fokuseringen på de teoretiska ämnena och då främst engelska, svenska och matematik 

som prioriterats inom den svenska skolan under lång tid. Det har i sin tur medfört att de 

estetiska ämnena på många skolor koncentrerats till några få kulturveckor under läsåret 

och därmed kan lärarna enligt henne, täcka in det som står i styrdokumenten om att 

eleverna under sin skoltid ska få möta och använda sig av olika uttrycksformer i sitt 
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lärande. Katarina, en av musikpedagogerna tycker att man inom skolan ofta börjar i fel 

ände och menar att:

Vi jobbar ju även så att vi tänker att vi fördjupar oss i de olika uttrycken… men att vi börjar 

i den andra änden där vi pratar om att det är berättande och att alla ska få komma till tals 

som är det viktiga. Det är en demokratisk fråga att man stärker det här och känner det här

… att det är det är rätt och riktigt och så ska det vara. (Katarina)

Det här stämmer även med hur verkligheten beskrevs av universitetslärarna inom de 

estetiska ämnena. Enligt dem har mer teoretiska ämnen fått allt större utrymme på 

bekostnad av de mer estetiska även inom lärarutbildningarna, inte minst inom den 

utbildningsvetenskapliga delen. 

Den bild som pedagogerna inom de estetiska ämnena lyfte fram samstämmer även med 

lärarna i grundskolan. Både Elisabeth, Eva-Lena och Karin upplever att de estetiska 

ämnena i skolan ofta får stå tillbaka för de mer faktabaserade. För lärare som är utbildade 

inom de estetiska ämnena är det naturligt att kommunikation sker genom en mängd 

språkliga uttrycksformer. Det är inte lika självklart för grundskollärare och de tenderar 

därför att begränsa sin undervisning till att handla om att tala, läsa och skriva. Lärarna 

uttrycker också att deras arbetssituation gjort, att de mer och mer valt att lämna över de 

estetiska ämnena till fritidspedagogerna, främst eftersom de upplever kravet att alla 

elever ska nå målen i matematik, svenska och engelska. Detta får till följd att lärare i 

större utsträckning väljer att fokusera på de teoretiska ämnena. Linda ger ytterligare en 

aspekt på ovanstående när hon hänvisar till de politiska krafter i samhället som anser att 

skolan måste bli mer teoretisk för att eleverna ska klara målen. Införandet av de skriftliga 

omdömena är ett led i detta, menar hon. Hon säger att:

… när det har kommit in att vi ska bli mer teoretiska då för att få bättre resultat så handlar 

det också om annat som finns runtomkring. Jamen vi ska ha våra individuella skriftliga 

omdömen i alla ämnen numera och så vidare och som… alltså min tanke är sådan att man 

som lärare blir väldigt rädd om den tid man har för man är så rädd att inte kunna ge ett bra 

skriftligt omdöme och kunna ge ett bra utvecklingssamtal och då måste man som 
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koncentrera sig på det man känner att man är väldigt stark och duktig och väldigt 

kompetent inom. Då blir det att man låter de andra bitarna… ja om vi hinner! (Linda)

Citatet speglar osäkerheten hos lärarna om vilka ämnen som ska prioriteras. Ämnen som 

engelska, svenska och matematik ges mer utrymme när de skriftliga omdömena 

behandlades i lärarlagen medan de estetiska ämnena tenderar att användas som extra 

stimulans i exempelvis svenskundervisningen. Den största svårigheten verkar vara en 

osäkerhet i hur dessa ämnen ska mätas eller bedömas och om de ska bedömas i 

kombination med exempelvis ämnet svenska. Det primära för lärarna är att lära eleverna 

skriva, tala, berätta och lyssna. För att göra det används främst penna, papper och böcker,

vilket inte ska uppfattas som att det inte finns en medvetenhet hos lärarna när det gäller 

vikten av att använda sig av andra språkliga uttrycksformer. Istället visade det sig många 

gånger handla om tid. Den samlade skoldagen har medfört mindre enskild tid med 

eleverna och att lärarna i högre grad överlåter de estetiska ämnena till fritidspedagogerna.

Det får till följd att flera av lärarna känner sig än mer osäkra på hur de ska integrera de 

estiska ämnena i undervisningen. Eva-Lena säger:

… som klasslärare tar man det man känner sig säkrare på som läs- och 

matematikinlärningen och sedan låter man de ta över det andra. Jag saknar det. Matte och 

basämnena är ju kul naturligtvis men det kan till slut bli enahanda om fritids så att säga tar 

över bild mera, de roliga ämnena. (Eva-Lena)

Även om klassläraren inte längre har lika många timmar i klassrummet som tidigare är

kraven på måluppfyllelse desamma. De är ensam ansvariga för undervisningen i

grundläggande läs- och skrivinlärning eftersom förskollärare och fritidspedagoger inte 

alltid har den kompetensen. Det blir därför upp till det enskilda arbetslaget eller den 

enskilda skolan att lägga upp undervisningen så att den utgår från en vidgad syn på språk 

och text. De estetiska uttrycksformerna används främst när eleverna arbetar med olika 

teman. I de mer faktabaserade ämnena används muntlig och skriven text som språklig 

uttrycksform.
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Kompetens

Lärarnas olika kompetenser och säkerhet, att i undervisningen använda olika språkliga 

uttrycksformer, varierade mellan de olika lärargrupperna. Främst grundades kompetensen 

på vilken typ av lärarutbildning eller pedagogutbildning de hade i botten. De lärare som 

hade en äldre lågstadielärarutbildning ansåg sig ha fått en godtagbar utbildning ifråga om 

att integrera de estetiska ämnena i undervisningen. Hur de sedan använde sig av dessa 

kunskaper handlade främst om den enskilde lärarens personliga inställning och syn på 

lärande. De äldre lågstadielärarna poängterade att de i alla tider arbetat utifrån en vidgad 

syn på språk och text, även om de inte använt det som begrepp. De lärare som studerat till 

1-7-lärare ansåg sig däremot inte ha fått tillräcklig utbildning inom de estetiska ämnena 

för att känna en säkerhet i att använda sig av dessa. För att kompensera bristen har flera 

av dem ökat sin kompetens inom området genom fortbildning.

Grundskollärarnas bild av skolan stämmer överens med universitetslärarna och 

pedagogerna inom Kulturskolan. Sammantaget är deras erfarenhet den, att det är mer 

ovanligt än vanligt, att skolorna använder sig av olika språkliga uttrycksformer i 

undervisningen. I den mån det används är det främst i de yngre skolåren, medan det på 

högstadiet är näst intill obefintligt. Även här är det viktigt att framhålla att det finns 

undantag och att det hänger samman med enskilda lärares intressen och engagemang. Ett 

exempel som belyser detta är en metod som en av pedagogerna på Kulturskolan, Martina, 

lyfter fram. Hon säger sig ha träffat många lärare som fått fortbildning i Storyline, ett 

arbetssätt som lyfter fram berättandet. Enligt Martina är det en metod som förvisso 

närmat sig en vidgad syn på språk, men där det ändå finns en risk att undervisningen 

handlar om text och bild och inte andra språkliga uttrycksformer som exempelvis drama, 

musik och dans. Hon ser ändå en ljusning bland de lärare som tagit till sig arbetssättet och 

som känner sig trygga och hemma i modellen. Enligt henne är de på rätt väg, men för att 

lyckas och inte fastna i en modell eller metod, måste läraren vara kreativ och kunna 

förmedla kreativitet till eleverna. Även Lisa, en av musikpedagogerna, tycker sig se en 

begynnande skillnad i synsättet inom skolan. Hon tror ” att idogt arbete kanske först nu 



184

börjar visa sig”. Lisa säger sig se ett större intresse och en annan förståelse för de 

estetiska ämnena och att dessa är en viktig del i elevernas lärande. Det nära samarbetet 

med Kulturskolans pedagoger och arbetet med estetiska lärprocesser kan fungera som ett 

stöd i att hitta bra arbetssätt för att nå målen. 

Estetiska lärprocesser

En fråga som togs upp i intervjuerna var hur lärare och pedagoger diskuterar och 

definierar begreppet estetiska lärprocesser. Det visade sig att begreppet inte alls 

diskuterades bland lärarna i grundskolan medan det var välkänt bland Kulturskolans 

pedagoger. Därför är de pedagogernas röster som lyfts fram här. 

Pedagogerna inom såväl Kulturskolan som inom universitet gav en samstämd 

beskrivning över hur de såg på begreppet estetiska lärprocesser. Enligt dem kan det 

estetiska ses som ett sätt att förfina språket i ett estetiskt uttryck. De lyfte fram 

jämförelsen med ett ”paraply” där de olika språkliga uttrycksformerna går att finna under 

paraplyet. De estetiska lärprocesserna blir ”själva hantverket” i fråga om hur dessa språk 

kan uttryckas. Martina jämförde estetiska lärprocesser med scenisk framställning och 

menade att det främst handlar om att förstå vad undertext är och att se olika möjligheter 

eller typer för gestaltning. I första hand är det publiken som ska ha upplevelsen inte 

nödvändigtvis personen som står på scenen. Den estetiska lärprocessen blir därigenom 

själva hantverket med att göra teater, det vill säga, att berätta genom teater. Genom att 

sedan koppla det till en vidgad syn på språk innebär det att det estetiska uttrycket används 

för att nå ny kunskap och förståelse. Även Lovisa, en av bildpedagogerna, ser estetiska 

lärprocesser som ett arbetssätt där det språkliga uttryckssättet är det centrala medan själva 

ämnet som sådant är sekundärt i sammanhanget. Hon hävdar att:

Det är liksom hur man gör det och att det är en estetisk lärprocess den kan ju vara på 

jättemånga olika sätt mer, men i och med att man jobbar på olika sätt mer. Då kan ju nästan 

alla elever och barn hitta någonting som verkligen känns nära dem så att man får det 

förankrat i kroppen, man kan vara det, man kan lära sig, man kan skapa situationer så att 

man kan känna med hela kroppen. Bara en text, bygger man musik till en text. Skriver man 
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en dikt och så gör man musik till den dikten då är man ju genast… då känner man ju i 

kroppen med hela känslan lever sig in i… det behövs så lite. Så att jag tycker att det känns 

mycket som upplevelse och känsla och just det här med lusten och att en estetisk lärprocess 

kan innehålla allt det där. (Lovisa)

Lovisas beskrivning av hur meningsskapandet sker liknar det multimodala synsättet när 

hon beskriver hur olika uttrycksformer står i interaktion med och bygger på varandra. 

Med det menas att såväl varje enskild gestaltning som yttrande bygger på och stödjer en 

annan gestaltning eller ett annat yttrande, vilket i sin tur länkar i en ny gestaltning 

(Liberg, 2007). Pedagogerna inom kulturskolan arbetar ofta tillsammans med 

grundskolorna i olika samarbetsprojekt. Med utgångspunkt från de erfarenheter de har 

visar dessa att estetiska lärprocesser inte är ett levande begrepp ute i skolorna även om 

det finns, som de uttrycker det, ”små oaser här och där, där kreativiteten blomstrar”. En 

tänkbar orsak, som pedagogerna lyfter fram är, att lärarna undviker att arbeta med 

estetiska lärprocesser för att de upplever en osäkerhet kring hur de ska använda dem. De 

menar också att det kan handla om att lärare gärna vill ha kontroll på läget och att det 

därför kan finnas en viss rädsla för att förlora kontrollen. Möjligen kan det handla om en 

föreställning om att skolarbetet blir mer resurskrävande. 

Med utgångspunkt från lärarintervjuerna kan jag se att detta till viss del stämmer och att 

det finns ett mått av avståndstagande mot nya begrepp.  Även en oro över att förändra ett 

invant arbetssätt framkom hos vissa lärare: ”Varför förändra ett koncept som fungerar”?

Hos andra handlar det om att det sällan eller aldrig ges tid till att diskutera och därigenom 

förankra nya begrepp inom lärarkollegiet.

Berättandets möjligheter och plats

Här kommer jag att diskutera lärares syn på berättande och berättandets möjligheter,

likaså hur berättandet används som en del i det pedagogiska arbetet i skolan. Enligt 

Marianne är berättande: 

… så grundläggande så det blir nästan banalt att försöka övertyga dess betydelse. Hur ska 

man nå barn och unga i skolan utan att ha berättelsen till hjälp? Berättelsen har en funktion 
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att lyfta fram andra delar av människan än de som de själva valt (exempelvis, Facebook, 

MSN, dokusåpor, etcetera). Det är ju lärarens, den vuxnes uppgift att lyfta fram andra 

tankar på något sätt både ur eleverna och till eleverna. Det handlar om att se varandra, att 

möta varandra och ta del av varandras berättelser. Man får reda på vem jag är och vem du 

är. (Marianne)

Mariannes syn på berättande speglar det synsätt som de flesta av lärarna och pedagogerna 

uttryckte. Alla var eniga om att berättande och användande av berättelser i skolan är en 

viktig del i elevernas lärande och att det ses som ”navet” i det pedagogiska arbetet.

Martina liknade berättandet med, ”själva drivkraften, bensinen eller oljan som smörjer

och utan berättandet är risken stor att undervisningen övergår till att bara handla om 

fakta”. Flera av lärarna däribland Maria, lyfter fram vikten av att berättandet ska upplevas 

meningsfullt för eleverna och att det krävs ett syfte med berättandet, så att det inte stannar 

vid att bli något ”isolerat som en kul grej”. Som jag förstår Marita menar hon att hela 

processen ska upplevas meningsfull, vilket inbegriper såväl själva sammanhanget som att 

man berättar tillsammans och avsätter tid till reflektion. Sammantaget är alla dessa delar 

viktiga för elevernas meningsskapande annars riskerar berättandet att stanna vid att bara 

bli ett skeende istället för en kommunikation i båda riktningarna, att jämföra med Bruner 

(2002) som hävdar att en förutsättning för berättande ska vara meningsskapande, är att 

den som lyssnar ges tid att tolka budskapet. Som jag förstår Bruner handlar det om att den 

som lyssnar utgår från sin egen grad av motivation och engagemang och där motivationen 

är viktigare än kännedomen om ämnet. Jag menar att den som inte lyssnar nödvändigtvis 

behöver en bred kunskapsbas för att ta till sig berättelsen.

Det visade sig också finnas en samstämmighet mellan de olika lärar- och 

pedagoggrupperna om att användande av berättande i undervisningen underlättar för 

elever att göra tillvaron mer begriplig. Det skapar gynnsammare förutsättningar för 

elevernas meningsskapande, vilket gör det enklare för dem att sätta in saker i dess rätta 

sammanhang. En viktig del för att det ska ske handlar om att läraren måste ta till vara de 

berättelser eleverna redan bär med sig, vilket inte alltid görs (Fast, 2007). 
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Lärarna lyfter också fram vikten av att låta eleverna få uppleva andra miljöer som 

erbjuder andra former av berättande, exempelvis friluftsmuseer med levande teater i

historisk anda. Dessa miljöer inbjuder ofta till deltagarnas eget agerande i de olika 

berättelserna som presenteras, vilket kan göra det lättare för eleverna att identifiera sig 

med de olika karaktärerna som agerar i berättelserna. Vidare kan det i sin tur stimulera 

skapandet av nya berättelser eftersom miljöerna som sådana ”kan ge eleverna en mer 

genuin känsla för historien”, som Ingela beskriver det. Som jag förstår lärarna menar de 

att, genom att historien upplevs med hela kroppen, ökar känslan också för att dela 

upplevelsen med andra, vilket i sig blir meningsskapande. Det betyder att berättandet 

måste fängsla eleverna och att det handlar om att både möta eleverna i deras egen värld 

och att bjuda in dem till andra berättelsevärldar. 

Berättandets plats i undervisningen

Även om de flesta av lärarna lyfte fram berättandet som viktig del i elevernas lärande, 

fanns en enighet om att berättandet minskat i undervisningen, men att de hade en önskan 

och förhoppning om att berättandet skulle få en mer framträdande plats i skolarbetet 

framledes. En orsak till att berättandet minskat i undervisningen som uttrycktes, var att 

skolan ofta följt samhällets trender. Det i sin tur har inneburit att berättandet under vissa 

perioder fått större tyngd än vid andra. Individualiseringen eller den individanpassade 

undervisningen och dess konsekvenser för hur undervisningen organiserats under senare 

år är en av de förklaringar lärarna särskilt lyfter fram när det gäller berättandets 

marginalisering i undervisningen. 

I den mån berättande användes i skolarbetet upplevde många av lärarna att de elever som 

tar för sig, som är mest högljudda, är de som också hinner berätta något, medan de lite 

mer tystlåtna och mer tillbakadragna tappar mycket av sitt eget berättande. Vidare 

framkom, att även när de använde berättande i undervisningen, var deras upplevelse att 

många elever inte verkar ta till sig andras berättelser. Enligt min tolkning menar de att 

många elever idag är så stressade och allt ska gå så fort, att de inte har tid att lyssna på 



188

varandra. Det är en tendens som inte bara präglar skolan utan hela samhället, vilket är 

intressant eftersom skolan sägs spegla samhället. 

Lärarna menar att det framförallt handlar om tiden för det viktiga samtalet som har 

minskat, det vill säga, det vanliga samtalet mellan vuxna och barn. De upplever också att 

eleverna har ett sämre ordförråd och sämre grammatisk kunskap än tidigare i sitt 

berättande. Från att tidigare ha diskuterat och reflekterat mer i grupp har mycket av den 

tiden övergått till att bestå av uppmaningar, frågor och svar, enligt flera av lärarna. 

Tidsaspekten i kombination med den individuella undervisningen verkar således vara de 

orsaker som främst påverkat berättandets marginaliserade plats eftersom lärarna ständigt 

återkommer till tidsaspekten. De uttrycker att de känner en stress över att det är så 

mycket som ska hinnas med i skolan idag. Klasserna är ofta stora och den viktiga tiden 

som behövs för att ge respons exempelvis vid det skriftliga berättandet upplevs som 

knapp, eller som Karin beskriver det:

… att hinna med och stötta varje enskild elev vid det skriftliga berättandet när de har 

fastnat, när de skriver väldigt lite, att hjälpa dem att läsa och komma vidare, att hinna med 

det när man har så många. Det kan jag känna, att det är svårt ibland men att det är så viktigt 

då ser jag ofta att de kommer igång så bra genom att man ger dem lite idéer om vad de kan 

skriva om eller hur de kan komma vidare i berättandet. En del har ju svårt att komma igång. 

Jag känner att många barn har väldigt mycket som de vill få ner när de ska skriva men att 

det hindrar dem när de inte kan skriva så snabbt, de blir trött av att skriva. I den här åldern 

har de ju enklare att berätta det muntligt. (Karin)

För mig blir det motsägelsefullt eftersom flera av lärarna samtidigt tycker att det 

framförallt är det muntliga berättandet som har minskat till skillnad från det skriftliga. En 

tänkbar orsak till lärarnas självmotsägande kan härröra från att lärarna sade sig sakna 

orken att dra igång större teman på grund av skärpta krav på måluppfyllelse i 

kombination med stora klasser och minskade resurser under lång tid. De extraresurser 

som jag själv hade till förfogande, under den tid jag verkade i skolan, finns inte längre 

kvar i de flesta skolor. I realiteten är läraren mestadels ensam med sin klass. I den 

situationen är det rimligt att anta att många lärare kan uppleva en rädsla för att tappa 
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kontrollen om man frångår den mer samlade undervisningen i klassrummet. Ett 

antagande som styrks av uttalandet från flera av lärarna som menar, ”att de vill ha 

kontroll på läget”, vilket i sig kan upplevas motsägelsefullt eftersom de samtidigt 

uttrycker att de uppmärksammat, att eleverna blir mer självständiga när de ges mer frihet 

i arbetet. Lärarna är medvetna om vikten av att arbeta med olika uttryckssätt men jag 

tycker mig se en osäkerhet hos dem att nyttja sig av dem. En känsla som bottnar sig i att 

berättande i bild inte värderas lika högt som berättande i text. 

Tidsaspekten visade sig också kopplas till andra aspekter, exempelvis hur olika lärare såg 

på ”förlorad tid till annat”. Några av lärarna upplevde att projekten tog värdefull tid från 

annat skolarbete som upplevdes viktigare att hinna med. Samtidigt lyfte en av dessa 

lärare fram att hon själv uppmärksammat att hennes elever under projektets gång 

utvecklats i sitt skrivande. Hon beskriver följande:

Men det här blev ju bara ännu bättre och även den biten att de lärde känna alla barn, alla 

barnen här. Så över förväntan tycker jag det har varit. Det tycker jag fast samtidigt, Gud är 

det måndag igen och nu kommer de igen. Jamen när man är gammal lärare så tycker man 

att det går bort så mycket lektion, oj, oj, men det blev ju väldigt bra och framför allt har det 

ju gett ringar på vattnet. Jäktigt har det känts, det tycker jag. Inte själva jobbet med 

kulturskolan men nu har vi treor båda två och alla barn går från kvart över åtta till kvart 

över ett och går i trean och vi ska ju hinna göra betydligt mer. I trean går det ju bort de har 

ju idrott och slöjd och elevens val och sådana här grejer så renodlade lektioner är det inte så 

många i alla fall och så går hela måndagen till kulturskolan. (Berit)

Andra lärare hade en motsatt åsikt vad gällde tidsaspekten. Dessa hade i högre grad valt 

att integrera projektarbetet i den vanliga undervisningen, vilket medfört att vissa delar i 

undervisningen fått stå tillbaka under vissa veckor. Å andra sidan var deras upplevelse att 

de genom projektet även såg möjligheten att integrera fler ämnen, även om svenskämnet 

blev det som dominerade. 

Rädslan för kaos visade sig inte lika uttalad när det gällde pedagogerna inom kulturskolan 

eller vid universitetet. De menade att det kaos som kan bli i början av ett temaarbete eller 

projekt ofta stabiliserar sig efter ett tag när kreativiteten tar över. Enligt Ann-Sofie, en av 
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Kulturskolans pedagoger som arbetat i många år med olika projekt tillsammans med 

elever från förskola upp till gymnasiet, säger sig vilja ha en viss struktur. Men samtidigt 

älskar hon det kaos som kan uppstå i början av ett projekt eller tema eftersom hon 

samtidigt känner sig trygg i att det kommer att bli bra. 

I det här sammanhanget är det viktigt att ha i minne att de olika lärargrupperna går in med 

olika förutsättningar. Kulturskolans pedagoger kommer in med sina specifika kunskaper 

kring att arbeta med olika språkliga uttryck. De är vana vid att estetisk verksamhet initialt 

kan verka både spretigt, rörigt och skramligt, men vet av erfarenhet att det blir bra så 

småningom. Här krockar de båda synsätten. De estetiska pedagogerna tycker sig uppleva 

att arbetet i skolan mestadels präglas av ordning, av en färdig produkt, av formen eller 

mallen medan skapande verksamhet utgår från att kreativiteten måste ges utrymme till att 

blomstra. Det betyder att det måste vara tillåtet med en viss form av kaos i början. De 

tycker sig också ha kontroll eller snarare en god överblick över det som sker i arbetet med 

eleverna, trots att det ibland kan te sig rörigt i andras ögon. Kanske handlar det om vilken 

toleransnivå kaoset får ta. Men det finns också en annan rädsla förutom att det övriga 

skolarbetet inte ska flyta på om det uppstår kaos. Louise sätter ord på oron och menar att 

de kan handla om en rädsla för det mer kreativa och fria arbetet med eleverna och att 

rädslan främst härrör från att hon som lärare själv måste lämna ut sig och därmed riskera 

att tappa i auktoritet hos eleverna. Troligen förhåller det sig tvärtom eftersom många 

studier framhåller vikten av att lärare förstår sin egen betydelse tillsammans med eleverna 

och inte stå utanför som vuxen. 

Förändrade berättarformer

Även om berättandet minskat i skolans undervisning sker ett berättande överallt, enligt 

lärarna. Men berättandet ser annorlunda, Eva-Lena säger: 

… berättandet där vi själva berättar för varandra om våra erfarenheter, att vi tar tid på oss 

också att berätta muntligt. Det är något som vi inte gör lika mycket utan vi är ju mycket 

mer konsumenter av berättande än att vi berättar själva så upplever jag det. (Eva-Lena)
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Berättandet söker sig således nya vägar. Det sker exempelvis via storytelling, berättandet 

som pedagogiskt redskap och genom scenberättande. Det tävlas i berättande och det 

skrivs böcker om berättande. Eftersom svenska elever har goda kunskaper i engelska 

öppnas en värld upp där berättandet även sker globalt. Därför blir det också viktigt att 

skolan är öppen och möter/tar till vara inte bara elevernas egna berättelser utan även ger 

dem verktyg att utveckla andra berättarformer, något som Martin ser som väldigt viktigt. 

Han lyfter också fram att det måste finnas en mottagare som kan ge feedback och som 

kan ge konstruktiva råd, något som han menar är centralt för elevers fortsatta läs- och 

skrivutveckling.  Att arbeta med berättande i olika gruppkonstellationer, där eleverna 

känner sig trygga, gör också enligt Martin att de vågar uttrycka sig mer. Som jag förstår 

honom byggs det upp en medvetenhet hos eleverna om att alla trots allt är ganska lika 

även om uttryckssätten kan variera hos var och en. Det viktiga är att eleven känner att 

han/hon duger och att det som eleven säger och berättar tas på allvar.

Berättandets möjligheter i undervisningen

Såväl berättandet som lyssnandet sker i en gemenskap och när lärarna själva deltar i 

berättandet blir det ett helt annat engagemang hos eleverna. Genom att den vuxne också 

visar ett genuint intresse för berättandet och att tid avsätts för det inspireras även 

eleverna. Sammantaget är ändå min upplevelse att det finns en öppenhet och en vilja hos 

lärarna i skolan att låta eleverna möta flera språkliga uttryck i undervisningen och att de 

gärna vill utveckla arbetet med Kulturskolan. Eva-Lena påpekar: 

… det blir något annat, andra människor som kan någonting som lyfter dem. De känner att 

de får lära sig något, för det är ju otroligt positivt, man skulle ju gärna vilja ha mer. (Eva-

Lena)

Som jag förstår Eva-Lena handlar det inte bara om att samarbetet med Kulturskolan ger 

eleverna och lärarna stimulans, spänning och lust.  Det handlar också om att samarbetet 

möjliggör att fler lärare och pedagoger kan möta eleverna. En viktig iakttagelse som 

lärarna såg som en effekt av att arbeta intensivt med berättande var att de 
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uppmärksammade ett ökat sug från elevernas sida till att vilja arbeta mer med berättande. 

De noterade att eleverna i högre grad än tidigare även ville lyssna till berättelser. Därför 

är det viktigt som Martin uttrycker, att som lärare inte bara ta del av den värld som 

eleverna befinner sig i utan även ställa krav. Han menar att man som lärare ska:

… träna eleverna i att det inte bara ska konsumeras, utan det ska produceras när man sitter 

där med sin dator. Det har jag haft som en devis hela tiden för de kan sitta liksom och surfa 

runt och inte uträtta ett nyttigt handtag och bara få en massa input. Men det viktiga är att 

samla den där och få den vidare till någon annan på något sätt. Det har jag haft som en 

ledstjärna. (Martin)

Martins reflektioner är tankeväckande och kan direkt kopplas till berättandets möjligheter 

i undervisningen. Media har en stor plats i barn och ungdomars liv och berättande sker 

genom många olika kanaler. Där deltar de aktivt både som konsumenter och producenter. 

Därför kan berättandet som sker i skolan vara en motvikt till en del av det berättande som 

eleverna möter i olika medier. Flera av lärarna uttryckte också att berättandet i media ofta 

sker i lightversionen i den meningen att allt på något sätt ska bli en show. Nyheterna är 

ofta väldigt fragmentiserande. Allt ska vara underhållande och de menar att den typen av 

berättande misstror människor som tänkande varelser som faktiskt kan förstå orsaker och 

sammanhang kring saker. Det här smittar även av sig på den yngre generationen eftersom 

de påverkas av det höga tempot och att allt ska vara underhållande och lustfyllt. 

Berättandets påverkan på elevernas läs- och skrivutveckling

I inledningskapitlet redogjorde jag för de resultat som bland andra Bamford (2006) 

kommit fram till i sin forskning. I studien såg hon tydliga tecken på att länder som valt att 

satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten alla låg i 

topp i internationella undersökningar som exempelvis PISA. Eftersom man inom de 

projekt som ingår i min forskning medvetet låtit eleverna arbeta med olika språkliga 

uttrycksformer i lärande ville jag också undersöka om lärarna under och efter projektens 

avslut sett några förändringar i elevernas engagemang och intresse för att uttrycka sig på 
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fler sätt än tidigare. Flera av lärarna lyfte fram att såväl läs- som skrivintresset ökat 

däribland Berit som säger:

… men det, det har gett så mycket, visst var det så hos dig också (vänder sig till Eva-Lena). 

Alltså vi har ju hållit på med detta hela hösten, och det som har hänt är att varenda kotte 

inne hos mig 24 ungar, så vill de skriva sagor, sagor, alltså jag väljer att skriva en saga. Det 

är helt fantastiskt för en del har ju varit sådana som frågar ”oh, räcker det att jag skriver tre 

meningar”, det finns ju sådana barn också men alla barn vill skriva sagor så det har ju fått 

igång någonting. (Berit)

Även om de olika temana utgått från sagor och många elever inledde med att skriva och 

berätta sagor, kom många av deras senare berättelser att handla om andra områden som 

elevernas fritidsintressen, exempelvis fotboll. De beskriver hur de är med i olika matcher

som de mestadels vinner. Berättelserna handlar också vad som händer vid olika 

träningstillfällen. Några skriver om krig och andra om Indiana Jones. En flicka skriver en 

egen liten fantasiberättelse om Bamse och Lille Skutt, Skalman och Fixarskurkarna.

Framförallt visade pojkarna, enligt Berit ett större intresse för att berätta:

… Men det var så påtagligt, även de grabbarna i klassen som avskyr att skriva tycker nu att 

det är kul. Ja, det är faktiskt väldigt kul men alltså när de skriver de här sagorna nu, de 

skriver när som helst och hur mycket som helst. Jag har ju inte gått in och brytt mig i hur de 

har stavat eller … (Berit)

En annan förändring som lärarna noterat var att det skett en utveckling både vad gällde

form och innehåll i elevernas texter. Tidigare innehöll texterna mestadels en inledning, en 

kort handling och ett snabbt slut. Genom att arbeta med berättande noterade de att 

framförallt handlingen utvecklats till att bli både längre, fylligare och mer detaljerad när 

det gäller karaktärs- och miljöbeskrivningar. Eva-Lena säger: 

Det ska ta ett tag. Det ska finnas ett problem och det ska ta ett tag att lösa problemet. Det 

tycker jag att de har anammat på ett annat sätt. På det sättet har de blivit mer omfångsrika 

mer intressanta för kompisarna att läsa och att lyssna till. (Eva-Lena)
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Det kan möjligen vara ett led i att eleverna framförallt inom sagoprojekten arbetat 

intensivt med sitt skrivande under en längre sammanhängande period och även fått tid till 

att reflektera över sin text tillsammans med andra. 

Sagorna visade att eleverna mer och mer förstått hur en berättelse är strukturerad och hur 

den blir mer spännande och intressant. Berättelserna har också enligt lärarna blivit mer 

omfångsrika. Det har medfört att intresset för att delge och lyssna på varandras berättelser 

ökat. Speciellt hade Berit noterat att pojkarnas intresse för skrivande ökat väsentligt under 

projektets gång och lusten till att komma till skolan. En av lärarna berättade också att en 

elev som råkat ut för en olycka kom till skolan med värk och stukad fot och vägrade vara 

hemma. En annan lärare hade noterat att en elev som tidigare varit blyg och 

tillbakadragen nu visade en helt annan självsäkerhet som även återspeglade sig inom 

andra arbetsområden i skolarbetet. Även elevernas attityder till sagor har enligt Eva-Lena

förändrats. Från att många elever tidigare sett dem som tråkiga och lite barnsliga har 

sagan fått en förhöjd status. Hon tycker sig se att:

Nu spelar det ingen roll att du läser en saga som de har hört förut. Nu är det som om de kan 

se andra saker i dem, vi läste massor av de här klassiska sagorna så upptäckte de att 

egentligen så handlar de ju om samma sak. Många sagor börjar ju likadant och sedan blir 

det ju bara lite, lite skillnad mot slutet. Det var som en aha-upplevelse. De insåg att, jamen 

de här sagorna som de har lyssnat på när de var fem-sex år, nu upplevde de, nu var de 

plötsligt inte barnsliga längre utan nu ser man någonting annat i dem. Det tyckte jag var 

ganska intressant för annars brukar det ju komma när de är lite äldre det här med barnsligt. 

Jag har inte hört det där ordet när det gäller sagor. Jag kan ta en riktigt sådan där som Den 

fula ankungen Nu är den inte barnslig utan de ser någonting annat i den. (Eva-Lena)

De yngsta eleverna jobbar vanligtvis efter ett arbetsschema som innehåller varierande 

valmöjligheter. Under temats gång märkte lärarna att eleverna mestadels valde att arbeta 

med berättarboken om de fick välja fritt och då gärna tillsammans med någon annan elev. 

På så sätt inspirerade och sporrade de varandra ytterligare. Lärarna uppmärksammade 

också att även de yngsta eleverna blev allt säkrare på att skriva. Karin säger: 
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Men det är klart de har ju blivit säkrare på att skriva också så det kan ju vara det också. Det 

går säkert hand i hand det här att man blir säkrare på bokstäverna och att skriva och att det 

inte är så jobbigt längre. (Karin)

Genom att de blev säkrare på bokstäverna underlättades skrivandet. Även intresset för att 

illustrera sina berättelser ökade. Många av lärarna hade också noterat att när det fanns en 

mottagare till elevernas arbeten höjdes också ambitionen och kvaliteten på deras arbeten,

något som också blev synligt i de projekt som jag presenterat och analyserat. Genom 

elevernas deltagande i projekten där de själva fick uppleva att deras arbete inte bara togs 

på allvar utan även hade en viktig funktion att fylla blev det också meningsskapande. 

Sammanfattande analys

I ovanstående kapitel har jag låtit de olika lärargrupperna komma till tals. Jag har dels 

visat hur de resonerar kring en vidgad syn på text och språk och estetiska lärprocesser. I 

kapitlet har jag också redogjort för hur de olika lärargrupperna ser på berättande, 

berättandets möjligheter och dess plats i undervisningen. 

Reflektionerna kring berättande har mestadels rört sig kring de fyra projekt som kapitlet 

inleddes med. När det gäller det vidgade språk- och textbegreppet framkom att begreppet 

inte var förankrat inom lärarlagen eller alls diskuterades bland kollegorna på skolorna. 

Det ska inte förstås som att man inte arbetade med olika språkliga uttrycksformer i 

undervisningen, utan enbart att begreppet upplevdes diffust och otydligt. Intervjuerna 

visar också att de estetiska ämnena har fått stå tillbaka och minskat i omfattning.  Den 

främsta orsaken till detta var tidsaspekten. Många av lärarna upplevde att den tid de hade 

till förfogande ofta splittrades upp. I kombination med krympande resurser och stora 

klasser har lärarna prioriterat de teoretiska ämnena för att alla elever ska nå kravet för att 

bli godkända i skolan.

Tidsaspekten har också påverkat hur arbetet med berättande förändrats över tid. I 

intervjuerna med lärarna framkommer att berättandet i undervisningen minskat. Den 

trend som funnits under en längre tid där undervisningen ska vara individanpassad har 
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medfört att många elever arbetar med enskilda uppgifter. Samarbetet mellan eleverna har 

därför minskat enligt lärarna. Det påverkar i sin tur att berättandets plats där det enskilda 

skriftliga berättandet visat sig mest framträdande i undervisningen, medan andra 

språkliga uttrycksformer minskat. Det här är intressant för sett ur ett samhällsperspektiv 

har berättandet aldrig varit mer i fokus än idag. I intervjuerna framkommer också att 

berättarformerna förändrats och att berättande sker genom en mängd olika kanaler. 

Enligt lärarna är det främst det muntliga berättandet som minskat i undervisningen. 

Samma förhållande råder enligt dem, vad gäller tid för samtal och reflektion. Lärarna 

pekar på flera orsaker, varav en orsak som lyfts fram är individualiseringen, som gjort att 

undervisningen ska anpassas till varje individ och som fått till följd att eleverna arbetar 

med olika texter. Gemensamma genomgångar och samtal sker därför alltmer sällan. En 

annan orsak som lyfts fram är att skolan har en tendens att följa olika trender där 

berättandet får en mer eller mindre framskjutande plats under olika tider. Intervjuerna 

visar också att det finns en förhoppning bland de olika lärargrupperna att berättandet ändå 

är på väg tillbaka och en enighet om att berättandet är en viktig del i undervisningen. 

Främst lyfte de fram berättandets möjligheter i det pedagogiska arbetet som ett sätt att 

skapa meningsfulla sammanhang för eleverna. Det framträder också i intervjuerna att 

lärarna kände en stor entusiasm för att inom projekten ge eleverna verktyg att utveckla 

olika berättarformer, främst inom de längre projekten. Sammantaget visar också 

resultaten att estetpedagogerna hade lättare att formulera sig kring hur de såg på en 

vidgad syn på språk och text eftersom det för dem, är ett naturligt arbetssätt. De kopplade 

också samman en vidgad syn på text och språk med demokrati där de betonade att det är 

varje individs demokratiska rätt att tillvarata den enskilde människans möjligheter att få 

möta olika språk och därigenom även hitta sitt eget uttryckssätt.
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DEL: IV

Diskussion och slutsatser

I avhandlingens inledning lyfter jag fram debatten om den svenska skolan som förts 

ifråga om svenska elevers försämrade resultat i jämförelse med internationella och 

nationella kunskapsmätningar. Röster har höjts att kvaliteten måste förbättras och stora 

förändringar har också genomförts. Innehållet i Lgr11, jämfört med tidigare läroplaner, 

går mot en mer strukturerad och faktabaserad skola samtidigt som de estetiska 

perspektiven tydligt lyfts fram. De estetiska uttryckssätten går hand i hand med 

samhällsutvecklingen, både när det handlar om språk, politik, näringsliv, historia, teknik 

och matematik. Den ökade betoningen på estetiska perspektiv i läroplanen kan ses som 

ett sätt att förstärka demokratibegreppet. Huruvida den riktningen påverkar svenska 

elevers kunskaper i positiv riktning är för tidigt att säga. Redan innan jag påbörjade min 

studie funderade jag på om skolan verkligen fungerar så illa, om det som mäts i 

mätningar som PISA och PIRLS ger ett entydigt svar om vilka kunskaper eleverna 

verkligen har.

Syftet med den här studien har varit att undersöka meningsskapande i elevers 

multimodala berättelser som har skapats i estetiska lärprocesser. Det jag undersöker är 

vilka resurser och strategier som eleverna använder i sitt meningsskapande, samt lärarnas

inställning till estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. För att beskriva hur 

meningsskapandet sker i elevers berättelser har jag använt mig av multimodala och 

sociokulturella teorier. Det empiriska materialet är insamlat med traditionella 

etnografiska metoder och det är med den hållningen som jag sammanfattar och diskuterar 

mina resultat.

Studiens empiriska material bygger på fyra projekt som utförts i nära samarbete med 

Kulturskolan och ett antal grundskolor i en norrländsk kommun. Det gemensamma målet 

i alla projekten var att arbeta med multimodalt berättande. Jag har visat att berättandet 
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inte bara erbjuder möjligheter att skapa sammanhang utan kan vara ett sätt för eleverna 

att hitta sin plats i tillvaron. Med det menar jag att det inte bara handlar om att skapa 

sammanhang, utan också om att skapa mening och att placera fakta i ett för eleverna 

meningsfullt sammanhang (Selander & Kress). Av min forskning framgår att 

meningsskapande är en komplex process. I de olika studierna visar jag hur eleverna i sina 

berättelser bearbetar information från olika medier och hur de använder olika semiotiska 

multimodaliteter i sina identitetsskapande representationer för att förstå och skapa 

mening. 

Berättelser

Barn och ungdomar omges dagligen av berättande i form av bilder som inte bara ger 

estetiska upplevelser utan även har till uppgift att informera, övertala och roa. Eleverna i 

den här studien omges av berättande i alla dess former. De minns genom berättelser, 

berättelser som gör kulturella mönster begripliga och som ofta förmedlar en moral, inte 

minst när det handlar om olika kulturer (Kress, 2010; Bruner, 2002). Enligt Klerfelt 

(2007) är barn i högsta grad kulturskapande och kommunicerar med sin omgivning för att 

skapa mening. En stor del av barn och ungdomars berättande sker utanför skolan genom 

digitala medier där de skapar sin egen musik, bloggar och arbetar med bilder som de 

sedan delar och kommunicerar mellan varandra (Fast, 2007). Huvudsakligen sker 

överförandet av kunskaper via språket men det förutsätter att det språk som används 

betyder liknande saker för dem som kommunicerar. Studien stärker uppfattningen om att 

det traditionella berättande som sagogenren är, har sitt värde och kommer igen i elevernas 

berättande.

I projekten iscensattes olika uppgifter och i Väsen skulle eleverna skapa bilder och 

berättelser som åskådliggjorde ett väsens liv. Mina slutsatser från det här projektet är att 

elevernas arbete med att skapa bilder fungerade som en viktig inspiration till skrivandet 

genom den interaktion som skedde inom gruppen. Eleverna hämtade stoff till sina bilder 

från den sociala praktik där de tillbringar sin vardag (hemmet, skolan, fritidshemmet) och 

från andra sociala praktiker, exempelvis deltagande i olika fritidsaktiviteter (Säljö, 2000). 
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Eleverna hämtade stoff från sin gemenskap med kamrater, vuxna och den omgivande 

kulturen, och förde in kunskapen i sina bilder och berättelser. De hämtar också stoff från 

olika medier som sagor, tidningar, tv-program, filmer och datorspel. Flickorna och 

pojkarna valde olika meningsbärande tecken för sina berättelser. Medan pojkarna 

gestaltade en hotfull global värld där deras väsen skulle rädda världen mot terrorister, 

handlade flickornas främst om familj, hus och hem (Änggård, 2005). Berättelserna följer 

traditionella könsmönster. Enligt Jordan (1995) konstruerar pojkar maskulinitet genom att 

avskärma sig från det som är kvinnligt. Genom valet av teman och aktörer visar barnen 

vad de intresserar sig för, både för sig själv och för andra (Änggård, 2005). Eleverna är 

kreativa i sina berättelser, de återskapar tidigare berättelser och anpassar dem för sina 

egna syften. I den här studien är det tydligt att pojkarna går i dialog med en global värld 

medan flickorna väljer en lokal, strategier som synliggör deras skapande av stereotypa 

könsmönster.

Humorn är påtaglig i pojkarnas och flickornas berättelser. De är fyllda av 

dubbeltydigheter och metaforer som fungerar som länkar mellan mediekultur och 

pedagogisk praktik (Klerfeldt, 2007). I flera av bilderna konkretiserades elevernas 

tidigare kunskaper om hur bild och text kan samverka med varandra för att förstärka 

kommunikationen. Eleverna använder olika resurser som kan härledas till olika 

meningsskapande teckenvärldar (Selander & Kress, 2010; Barton, 1998). I deras bilder 

framträder ikoniska och konventionella tecken som uppvisar många likheter med deras 

egen värld. Detta kan jämföras med Wertsch (1991) som hävdar att elevernas 

föreställningsvärldar färgas av den kultur och de intellektuella och fysiska resurser som 

används inom deras kultur. Men de använder inte bara bild och text utan växlar mellan 

olika modaliteter som att skriva, skapa bilden, gestikulera och dramatisera samtidigt som 

berättelsen växer fram, vilket också visar på att de behärskar att kombinera olika 

medieringar i sitt berättande (Kress, 2010).

Karaktärerna i de båda flickgrupperna kontra pojkgruppen skiljer sig åt vad gäller det 

intryck karaktärerna ges och de följer traditionella könsmönster. Eleverna är kreativa i 
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sina berättelser och de återskapar tidigare berättelser för att passa deras egna syften. 

Remedieringen märks både genom de strategier och genom de resurser eleverna använder 

sig av när de skapar sin bild. Flera av elevernas representationer innehåller tecken som 

kan härledas till tv-program och datorspel. Exempelvis skapar eleverna figurer som har 

stora likheter med hur datorspel är konstruerade för flickor och pojkar i dessa åldrar. 

Pojkgrupperna använder sig av så kallade krigardiskurs, medan flickgrupperna använder 

tecken som står för en trygg hemmiljö och hållbar utveckling.

Eleverna har i projektet Gastkram arbetat med sina erfarenheter, funderingar och 

föreställningar i sitt meningsskapande. Här använder eleverna olika strategier för att 

slutföra berättelsen och Astrids vidare öden. Flera av eleverna vill att det ska gå bra för 

Astrid och de skapar en trygg värld för henne. Det framkommer genom ett väl utbyggt 

socialt nätverk, där familj, vänner och grannar blir viktiga symboler för trygghet och 

kärlek. Igenkänning tycks också vara viktigt för eleverna och de skapar en värld som de 

själva känner igen. Meningsbärande verbala tecken i berättelserna som visar på 

igenkänning är exempelvis Bamse som framträder i tv:n (bild 4). Flera av berättelserna

inrymmer en sagostruktur och vissa bär spår från skräck-, äventyrs- och fantasygenren.

I Esmeralda och vättarna förenar eleverna vardagliga beskrivningar av karaktärer och 

händelser med mer fantasifulla skeenden. I berättelserna som handlar om häxor, pirater 

och sjörövare synliggörs hur eleverna använder sina inre bilder. De använder inte bara 

element från grundberättelsen utan väver också in sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter i nya berättelser för att skapa mening. De olika karaktärerna i elevernas

berättelser gör vardagliga saker som att de åker till Kvantum för att köpa russin, sköter 

om sina husdjur, äter ekologisk mat och värnar om familjen. I vissa berättelser framträder 

en mer global värld som skildrar den oro som också finns närvarande i deras ”riktiga 

värld” om än via nyhetsmediet. Elevernas berättelser uppvisade skillnader i fråga om val 

av motiv och teman. Pojkarnas berättelser skildrade hjältar och drakar, och olika faror 

som de bemästrade, medan flickornas beskrev mer vardagliga karaktärer. Pojkarna 

använde sig enbart av manliga karaktärer och de identifierade sig ofta med hjälten. 
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Karaktärerna i flickornas berättelser dominerades av kvinnligt kön vilket kan ses som ett 

sätt för barn att göra kön (Änggård, 2005). Flickornas karaktärer var inte passiva utan 

beskrevs som aktiva och fullt kapabla att klara av de äventyr de råkade ut för.

I projektet Dammråttornas städservice skapade eleverna nya ord. Som inspiration till 

arbetet med ordboken fick de ta del av en berättelse men det var inte berättandet i sig som 

projektet fokuserade på. Avsikten var istället att stimulera elevernas språkutveckling och 

språkanvändning med hjälp av fantasi och kreativitet. Det visade sig att deras 

ordförklaringar många gånger tenderade att bli till korta berättelser. Viktigt i 

sammanhanget är att berättelser i det här avseendet inte ska ses som linjära berättelser, 

det vill säga med en början, en handling och ett slut, utan berättelsen kan skildra enbart 

en händelse eller en kortare sekvens av något som skulle kunna utvecklas till en längre 

berättelse. Ett exempel som illustrerar detta är ordet beningeli där eleven berättar att han 

tänker sig att det handlar om att någon är spinkig för det visste han att man kunde 

beskriva som en benget. Han berättar vidare att när någon är riktigt spinkig ser den ut 

som en benget (första stavelsen ”ben”) och om man äter för lite mat blir man svag och då 

orkar man inte gå. Benen blir som gelé (andra stavelsen ”gele”). Eftersom han inte får 

använda ett ord som redan finns bestämmer han sig för beningeli. En slutsats som jag drar 

från projektet är att eleverna använder samma strategier som används vid gängse 

ordbildning (se Liljestrand, 1993; Josefsson, 2005). En annan slutsats är att när eleverna 

laborerar med att skapa nya ord sker det utifrån berättelsens mönster. Med det menar jag 

att eleverna i en inre dialog med sig själva ser ett skeende som kan liknas vid en 

berättelse, men där berättandet inte sker linjärt. Arbetet med orden väcker olika 

berättelser inom eleven, exempelvis ympvakare som eleven säger vara vaktmästaren som 

bevakar dem när de går till gymnastiken. Det vill säga att det utgår från hur eleverna 

själva med en mening eller fras tenderade att skildra något som kan likna en kort 

berättelse.

Ytterligare en slutsats är att eleverna i samtliga berättelser gärna exemplifierar från 

fiktionens värld. Påfallande ofta kan dessa härledas till olika medier. Även om eleverna 
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inte direkt uttrycker att de hämtar inspiration från dator-, tv- och filmmediet synliggörs 

och konkretiseras det i deras berättelser genom remediering (Bolter & Grusin, 1999). Ett 

exempel på detta är när de beskrev karaktärerna i sin berättelse ”Spökön” där hjälten 

kunde klättra på väggarna och där han kastade ut spindelnät för att fånga fienden. 

Skildringen har många likheter med ”Spindelmannen”. Även andra områden, som till 

exempel moraliska dilemman, kan härledas till fiktionen som resurs.

Lärarnas förhållande till multimodalt berättande

Det vidgade språk- och textbegreppet har inte fått den förankring i grundskolan som var 

avsedd i Lpo94 vilket framkom i mina intervjuer med lärarna. Jag visar på tre tänkbara 

orsaker. Den första, som styrks av mina informanters uttalanden, är att begreppet varken 

används som begrepp eller diskuteras i lärarkollegiet, och inte heller i mötet med elever 

och föräldrar. Det ska dock inte förstås som att lärarna i sin undervisning inte arbetade 

utifrån en vidgad syn på språk och text, vilket också styrks av mitt material. I två av de 

medverkande skolorna arbetade man med estetiska lärprocesser, bland annat lät man 

eleverna möta och använda sig av olika språkliga uttrycksformer. Intervjuerna visade att 

flertalet av lärarna i grundskolan var medvetna om den forskning som bland andra 

Bamford (2006) presenterat. Främst de delar som handlar om elevers läs- och 

skrivutveckling och vilka faktorer som visat sig gynnsamma för fortsatt progression. Den 

andra orsaken är att lärarna i grundskolan inte tycker sig ha tillräcklig utbildning för att 

använda de estetiska uttrycken i undervisningen. De upplever en stress i att hinna planera 

och att samarbeta med de lärare som har den kompetensen. Den tredje orsaken som 

framträder i materialet är att skolan bygger på bedömning. Genom att lärarna upplever sig 

ha bristande kunskaper i de estetiska ämnena blir följden att de också upplever det svårt 

att bedöma de estetiska uttrycksformerna (jämför Selander & Kress, 2010, redogörelse 

om formell lärsekvens). De håller sig därför till mer tydliga bedömningsgrunder som text, 

skriftliga prov och muntliga redovisningar. Här känner de att ”de står på fast mark”. 

Resultaten visar också att det oftast är fritidspedagogerna som ansvarar för de estetiska 

ämnena och att det finns förutsättningar för didaktiska samtal om undervisning, 
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meningsskapande och läs- och skrivutveckling. Även om lärarna i min undersökning inte 

direkt använde vidgat språk och text som begrepp, visar deras uttalanden på en 

medvetenhet om språkets betydelse för lärandet, något som är centralt i en 

språkutvecklande miljö. Genom att utgå från en multimodal syn öppnas nya möjligheter i 

undervisningen (Kress, 2010). 

Ett annat begrepp som kopplas samman med det vidgade språk- och textbegreppet är 

estetiska lärprocesser. I början av min undersökning antog jag att begreppet skulle vara 

mer bekant för lärarna i grundskolan. Intervjuerna visade emellertid att lärarna fann det 

lika luddigt som det vidgade språk- och textbegreppet. Medvetenheten om vad estetiska 

lärprocesser innebär varierade bland de olika lärarna och den varierade även inom samma 

kollegium på skolorna.

Några av skolorna i studien har en tydlig kulturprofil. Därigenom har de medvetet styrt in 

undervisningen mot estetiska lärprocesser. Dessa genomsyrar alla skolans ämnen och ska 

fungera som inspiration till elevers eget lärande. I materialet ingår även skolor som 

erbjuder enstaka isolerade kulturupplevelser under läsåret. Det kan vara gemensamma 

temaveckor under vilka man arbetar ämnesövergripande där man resterande tid arbetade 

separat med de teoretiska ämnena.

Min studie visar att flertalet av mina informanter var väl medvetna om de estetiska 

ämnenas möjligheter att bidra till ett mer gränsöverskridande perspektiv för de teoretiska 

ämnena, inte minst genom det samarbete som dessa lärare haft med Kulturskolan. 

Samtidigt framträder behovet av att ge grundskollärarna tid till att utveckla ett 

förhållningssätt som fungerar i vardagen och att de ser vinsterna med detta. Det framkom 

att såväl kollegiet som det enskilda arbetslaget måste se att det är värt att arbeta med de 

estetiska lärprocesserna, exempelvis som en inspiration till att utveckla olika 

berättarformer tillsammans med eleverna. För att en skolutveckling ska ske där estetiska 

lärprocesser är en del av skolans måluppfyllelse krävs det att det finns en tydlig ledare. 

En ledare som kan leda och entusiasmera sina medarbetare och skapa möjligheter till 

ämnesutveckling för lärare och arbetslag. Intervjuerna med lärarna visar att det är en 
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angelägen fråga för lärarutbildare att säkerställa att blivande lärare får redskap att 

använda de estetiska uttryckssätten i sin undervisning.

Det multimodala berättandets möjligheter 

I de teoretiska delarna av studien redogör jag för berättandets olika funktioner med tydlig 

koppling till identitet och meningsskapande. Berättarkonsten har genom tider haft ett 

avgörande inflytande på människans kulturella utveckling och där berättelser kan ses som 

kunskapsbärare och ett viktigt stöd för lärande (Gärdenfors, 2010). Även i dagens 

samhälle är berättandet centralt. Mina resultat pekar emellertid på att berättandet har 

minskat och då huvudsakligen det muntliga berättandet. Det skriftliga däremot har alltid 

haft sin plats i undervisningen (Wiklund, 2009). Den främsta orsaken som lyftes fram var 

brist på tid. De äldre lärarna uttryckte att det möjligen också kunde bero på att vikten av 

berättande har varierat över tiden. Under vissa perioder har det varit ett viktigt moment i 

undervisningen medan det har fått stå tillbaka under andra perioder. Lärarna i min 

undersökning såg dock berättandet som ett viktigt didaktiskt verktyg i undervisningen. 

Projekten har gett dem inspiration till att fortsättningsvis använda sig av berättande i 

större utsträckning än vad de tidigare har gjort.

I min bakgrund refererar jag bland annat till den forskning som Ann Bamford (2006) 

kommit fram till. Enligt henne finns det belägg för att elevers läs- och skrivutveckling 

gynnas av att man i undervisningen använder sig av olika språkliga och estetiska 

uttrycksformer. Utifrån de fyra projekt som jag har följt är det för tidigt att säga exakt hur 

de påverkat elevernas fortsatta progression. En lärare, Martina formulerar det emellertid 

så här: 

… på en del ställen händer det absolut ingenting, på många ställen händer det här 

reproduktiva att de skriver lite grann vad man varit med om. De återberättar något från 

föreställningen, gör en bild och på en del ställen tror jag att det kan hända mycket mer. 

(Martina)



205

Det är svårt, att inom ramen för den här undersökningen, bedöma om dessa projekt har 

ökat lusten för berättande hos de elever som deltagit, vilket heller inte varit mitt syfte. 

Men i en av skolorna som deltog i det längre sagoprojektet visade det sig att eleverna 

tidigare hade arbetat i liknande projekt tillsammans med Kulturskolan. I dessa klasser 

uppmärksammade lärarna att det skett en tydlig utveckling hos eleverna och att de nu fick 

skörda frukterna av det tidigare arbetet, vilket de såg som väldigt positivt. Lärarnas 

upplevelse var att eleverna i dessa klasser redan från början var både engagerade och 

nyfikna och att de gav uttryck för många idéer. Av materialet framgår att lärarna märkt en 

ökad lust hos eleverna att komma till skolan, exempelvis läraren som beskriver att en elev 

med stukad fot absolut ville komma till skolan trots sin skada och sin värk. En annan 

lärare berättar om att en elev, som tidigare varit blyg och osäker, visade större 

självförtroende som i sin tur påverkade övriga arbetsuppgifter i skolan i positiv riktning.

Lärarna anger att arbetet med berättande har medfört ett större intresse för ord och hur 

ord är uppbyggda. Bland annat har eleverna blivit mer uppmärksammade och intresserade 

av hur ord byggs upp av konsonanter och vokaler och hur dessa kombineras för att vara 

läsbara. De har också visat ett större intresse för att diskutera och reflektera kring språk. 

Flera lärare lyfter fram att de berättelser som eleverna gjorde inom sagotemat höll en 

högre kvalitet jämfört med deras tidigare berättelser. Samtidigt kan den utvecklingen 

också vara en naturlig läs- och skrivutveckling, det vill säga, att eleverna har blivit 

tryggare i sitt skrivande med stigande ålder. Lärarna har också prioriterat tid till eleverna 

att arbeta med berättande. Glädjande är att några av lärarna noterat att det idoga 

skrivandet hade inspirerat många pojkar, som annars inte ville skriva.

I de projekt som jag följt använder eleverna olika modaliteter, de sjunger, dansar, talar, 

skriver och ritar parallellt i sitt skapande av berättelser. De använder olika resurser i sitt 

meningskapande, naturmateriel i olika former, färger, vokabulär, ljud, mimik och gester. 

Resurserna som erbjuds hjälper eleverna att transformera kunskap och skapa en 

representation. I studien visar jag vilka strategier eleverna använder för att skapa mening, 

nämligen:
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identifikation
stereotypa könsmönster
humor
strukturer från skräck- och sagogenren
remediering

Slutord

En åttaårig pojke som deltog i ett av projekten fick inleda den här undersökningen. Att 

han inte var glad över att tvingas lämna en aktivitet som han uppenbarligen ville fortsätta 

avspeglar hans yttrande:

Sagor är det värsta jag vet, därefter kommer kärleken (pojke, 8 år).

Vid ett av de informella samtal, som jag tre månader senare hade med eleverna under 

sagoprojektet, svarade samma pojke på frågan om han ville fortsätta arbeta med 

berättelser och i så fall omkring vad:

Då tänkte jag skriva en femte evolutionsfilm till exempel. Så skulle de vara i djungeln så 

skulle de leta efter en diamant som var försvunnen och så var det, vad hette det nu, att det 

var typ… Ja det var typ ufon som kom tillbaka från Fygan, de kom tillbaka till jorden och 

så var de tvungna att ta en diamant från… en magisk sten så att de inte kunde förinta 

världen. (pojke, 8 år)

Lite längre fram i samtalet berättande han om sin önskan om att hans berättelse i så fall 

skulle bli en teaterpjäs. Om det var den medvetna satsningen från lärarna och 

pedagogernas sida att arbeta med berättande under större delen av terminen låter jag vara 

osagt, men hans entusiasm gick inte att ta miste på.

Enligt Bruner (2002) är berättandet nödvändigt för att ge form och mening åt våra 

vardagliga erfarenheter, ”via berättelserna ges vi tillträde till verkligheten. Därför måste 

vi skapa, läsa och analysera berättelser tillsammans” (s. 61). Han skriver vidare ”att vi 

också måste förstå dess konstfärdighet och tillskansa oss en känsla över hur de används” 

(s. 61). Min undersökning visar att eleverna har ett genuint intresse av att vilja berätta och 
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deras berättelser visar också hur mycket kunskap de redan har med sig, något som måste 

vara en angelägen uppgift för skolan att ta vara på (Fast, 2007).

Elevernas berättelser visar att de är multimodala i sitt berättande. De är engagerade och 

försöker lära sig att tolka och förstå. De uppvisar en öppenhet för nya intryck och är 

gränsöverskridande. De hittar hela tiden nya vägar och använder de resurser som 

tillhandahålls inom de olika teckenvärldarna i sitt meningsskapande (Kress & Selander, 

2010). De hämtar material från sitt berättande från den sociala och kulturella närmiljön 

och från diverse medier som kan sägas tillhandahålla råmaterial till elevernas berättelser. 

Berättelserna blir ett sätt för eleverna att berätta om sig själva och sina erfarenheter.

Om man i skolan skapar en stimulerande berättarmiljö, där eleverna både får lyssna till 

berättelser och själva berätta, sätts språket in i ett meningsfullt sammanhang samtidigt 

som berättandet blir ett optimalt sätt att kommunicera på. Rehnman och Hostetter (2002) 

förklarar det med ”att berättelsen förflyttar barnen in i språket” (s. 242), vilket ska förstås 

som att själva berättelsen ger orden betydelse. I förlängningen vidgar det inte bara 

elevernas ordförråd utan även kunskaper om meningsbyggnad och retoriska grepp.

Min undersökning visar att arbetet med berättelser, där läraren och pedagogerna 

gemensamt skapar en situation där eleverna får tillfälle att aktivt reflektera och arbeta 

med olika språkliga uttryckssätt, också ter sig meningsskapande för eleverna. Det bidrar 

inte bara till en viktig social träning, det hjälper också eleverna att bli medvetna om vad 

de själva tycker och känner. Det underlättar för eleverna att interagera och identifiera sig 

med berättelsen (Meek, 1991). Det är genom berättelsen som de också lär sig regler för 

tänkande menar Meek. För mig handlar det om en öppenhet att tänka och att eleverna 

genom samtalet lär sig att se två sidor av ett problem, ställa egna hypoteser, göra 

jämförelser och generalisera. Dessa kunskaper är särskilt viktiga i utvecklandet av ett 

kritiskt förhållningssätt.

Ett av de mål som Kulturskolan har i samarbetet med skolan är att så frön och att 

inspirera. Deras förhoppning är att eleverna ska utveckla sitt berättande och sin kunskap 
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via estetiska lärprocesser. Den förhoppningen realiseras också på många skolor men inte 

på alla. Wiklund (2009) skriver att övergången från inlärningsskolan till den lärande 

skolan ligger i lärarens förmåga att fördjupa kunskaperna och i att tillämpa många olika 

arbetssätt. Enligt Wiklund saknar många lärare metodisk kompetens, vilket kan medföra 

att de heller inte har kunskapen och erfarenheten till att variera sina kompetenser. I en 

miljö som saknar didaktiskt förhållningssätt till undervisningen får ofta läromedlen en 

alltför stor roll. Wiklund (2009) gör gällande att:

I en välutvecklad undervisningsmiljö är det omöjligt att finplanera skeenden i förväg. Men 

med ett didaktiskt förhållningssätt som vilar på en didaktisk grund kan man utveckla 

arbetssätt och arbetsformer som ligger närmare forskning och beprövad erfarenhet 

(Wiklund, 2009:75 ).

Det ligger mycket i ovanstående påstående. Om vi för ett ögonblick tänker oss den 

ultimata multimodala skolan, en skola som gör det möjligt för elever att utveckla sina 

kompetenser på alla språkliga områden. En skola där eleverna ges möjlighet att måla, 

sjunga, dansa, gestalta, skriva, lyssna, och göra sin röst hörd och där de får använda sina 

kreativa resurser i alla ämnen. I en skola där lärandet utgår från en vidgad syn på språk 

och text blir också språkutvecklingen en del av lärandet. I berättandet stiger barnen in i en 

fantasivärld och tar del av allsköns magi, men möts också av vardagliga problem och 

olika känslor som rädsla, glädje, sorg, förvåning, ilska och avundsjuka. Känslor som de 

sedan får bearbeta genom de olika språkliga uttrycksformerna. En spännande tanke. Det 

handlar om mod, att våga pröva, att våga sig ut på ”sank mark”. Det finns tuvor att hålla 

sig till även där och berättandets möjligheter är oändliga.

Min förhoppning är att den här avhandlingen bidragit till en ökad förståelse för hur 

viktigt det är att låta eleverna använda sin multimodala förmåga i sitt lärande. Det ökar 

deras förmåga att, i dialog med andra, använda sin kunskap, tillgodogöra sig ny kunskap

och hitta sin identitet. Det kan gå förlorat om inte tid ges för samtal och för reflektion. En 

intressant fortsättning på mina studier skulle vara att utveckla en miljö där 

meningsskapande sätts i fokus. Projektet skulle genomföras i samarbete med ett arbetslag 
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inom skolan och Kulturskolan. Studien skulle ha ett elevperspektiv och pågå under några

år med kontinuerliga uppföljningar av elevernas läs- och skrivutveckling och där de får 

arbeta med estetiska lärprocesser och där eleven ges möjlighet att knyta samman känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.
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Summary

Reading and writing comprehension are crucial for understanding subjects other than 

Swedish and, according to PISA 2013 (Programme for International Student 

Assessment), reading and writing comprehension has deteriorated among Swedish pupils. 

There is a consensus that the quality of the pupils' knowledge must be raised, and some 

changes have already been implemented. The content of Lgr11 (national curriculum for 

the compulsory school system, the preschool class and the recreation centre) points to 

more structured, fact-based schooling. International studies show that teaching with the 

support of art forms such as music, dance and drama has a great impact on children's 

learning, and that there is a clear link between aesthetic activities and literacy 

development. The use of narratives can be used as an access point to more fact-based 

language. Interest in the narrative has increased, and the narrative occupies a significant 

space in our lives through literature, film, and more recently, computer games. 

Illustrations and images have a more prominent role than before in the various 

communication channels such as TV and the Internet. The images are so informative that 

the need for accompanying texts has been reduced. Reading in everyday life therefore 

does not require a developed ability to understand a written text. This makes it important 

to examine how children use different types of resources in their narratives when the 

written word is increasingly facing competition from other media. Teachers play a 

significant role in creating opportunities for pupils to develop their narrative ability. It is 

therefore interesting to study how teachers organise the work in the classroom and how 

they relate to aesthetic learning processes based on a broader view of language and text.

The study's empirical material is based on four projects carried out in close collaboration 

with Kulturskolan and a number of compulsory schools. Using ethnographic methods 

such as classroom observations, interviews, images and texts, the pupils' multimodal 

narratives that have been created in the aesthetic learning processes are examined. The 

selection of images and texts was based on the possibility of studying the entire work 

process, that is, the specific teaching sequences. Furthermore, an even distribution 
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between the different age groups has been sought to examine whether, and if so how, 

their narratives differ. Another selection criterion has been to base it on the composition 

of the groups, i.e., narratives written by girls, boys or mixed groups. Teachers and 

educators who have been active in the projects were interviewed. Pupils were also 

interviewed, but these took the form of more informal conversations than interviews.

The pupils make use of a variety of strategies when they create meaning in their 

multimodal narratives. It can be through identification, gender stereotypes, and humour,

structures from the horror and fairy-tale genres and remediation. How this is done and 

how teachers relate to multimodal narrative and aesthetic learning processes is presented 

in this thesis. An ethnographic research approach is applied in the processing and analysis 

of the empirical material.

Multimodal narratives 

Children and young people are surrounded on a daily basis by narrative in the form of 

images that not only provide aesthetic experiences, but also serve to inform, persuade and 

entertain. Their own narrative takes place outside the school through digital media where 

they create their own music, blogs and work with images which they are then sharing and

communicating with one another. The pupils remember through narratives, narratives that 

make cultural patterns understandable and which often convey a moral. This study 

reinforces the notion that the traditional narrative that is the fairy-tale genre has its value, 

and is mirrored in the pupils' narratives.

There are various aims with inspiring and creating a desire for encouraging the narrative 

form among pupils in school, for example, to make connections and create meaning, as 

well as to create a feeling of inclusion. In collaborations and dialogues taking place in the 

classroom, the pupil is shaping their identity. The transfer of knowledge is achieved 

primarily through language, but it presupposes that the language can be interpreted in the 

same way by those communicating.
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In the project Väsen (The Creature), the pupils' narratives were analysed based on the 

picture as a linguistic form of expression, and with the classic fairy tale as an inspiration 

source. Their work with creating pictures, in interaction with each other, served as a 

major inspiration for their writing. The pupils gathered material from their exchanges 

with peers, adults and the surrounding culture, and interpreted this subject matter in their 

pictures and narratives. The girls and boys chose different meaningful symbols for their 

narratives. While the boys portrayed a menacing global world where their creature would 

save the world from terrorists, the girls' narratives primarily involved family, house and 

home. The narratives follow traditional gender patterns. Through the choice of theme and 

actors, the children show what they are interested in, both personally and with regard to 

others. The pupils are creative in their narratives; they recreate past stories and adapt 

them for their own purposes. The humour is palpable, and the narratives are full of double 

meanings and metaphors that serve as links between media culture and educational 

practice. The pictures were composed of iconic and conventional symbols that are 

recognisable from the different symbol spheres, such as the symbols that were used to 

design the creatures' living environment. Their creature's fantasy world showed many 

similarities to their own world. By switching between the different modalities, they show 

that they have mastered combining different mediations in their storytelling.

In the project Gastkram (Kept in Suspense), the pupils have worked with their 

experiences, thoughts and ideas in their meaning-making. The pupils used different 

strategies to conclude their narrative. They wanted it to go well for the character Astrid 

and created a safe and secure world for her. This security emerges through an extended 

social network, where family, friends and neighbours become important symbols of 

security and love. Recognition also seems to be important for the pupils, and they create a 

world that they themselves recognise. Meaningful verbal symbols in the narratives that 

convey recognition include, for example the cartoon character Bamse, who appears on 

television. Several of the narratives utilise a fairy-tale structure and some show 

characteristics of the horror genre.
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In Esmeralda och vättarna (Esmeralda and the Gnomes), the pupils mixed everyday 

descriptions of characters and events with more imaginative event sequences. In the 

stories, which were about witches, pirates and buccaneers, it was evident how the pupils 

used their inner images. They not only used elements from the master narrative, but also 

wove their previous knowledge and experiences into new stories to create meaning. In 

their stories, imagination flowed in abundance, while at the same time there was a clear 

connection to a world recognisable to the pupils. The different characters did everyday 

things like going to the grocery store Kvantum to buy raisins, taking care of their pets and 

eating ecological food. Some stories involved a more global world which depicted the 

concerns that also exists in their “real world”, albeit through the news media. The boys'

narratives portrayed heroes and dragons, and various perils which they overcome, while 

the girls' narratives depicted more mundane characters. The boys only used male 

characters and often identified with the hero. The characters in the girls' stories were

typified by the female gender, which can be seen as a way for children to define gender. 

The girls' characters were not passive, but were instead described as active and fully 

capable of coping with the adventures they encountered.

In the project Dammråttornas städservice (The Dust Bunnies' Cleaning Service), the 

pupils' created new words. The intention was to stimulate the pupils' language 

development and use of language with the help of imagination and creativity. It 

transpired that word explanations often tended to take the form of short stories. The 

stories in this regard should not be seen as linear narratives, that is, with a beginning, a 

plot and an end, but instead that they can depict an event or short sequence of something 

that could develop into a longer story. An example illustrating this is the word 

“beningeli”, where the pupil explained that he imagined it being about someone being 

skinny. When someone is really skinny, they looks like a “benget”, or “bag of bones” in 

English, (the morpheme “ben” meaning “bone”), and if you do not eat enough food you 

becomes weak and lack the energy to walk. You bones become like jelly (the morpheme 

“gele” or “jelly” in English). Since he could not use a word that already existed, he 

decided on “beningeli”. The pupils used the same strategies that are used during usual 
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word formation. When they experimented with creating new words, this was pursued 

based on the narrative's pattern and through a visualisation, achieved through an internal 

dialogue with themselves, of the course of events leading up to the word. 

In all the narratives, the pupils exemplified from the fictional world and remarkably these 

could often be attributed to different media. Although the pupils did not directly say that 

they drew inspiration from computer, television and film media, this is made visible in 

and embodies their narratives, through remediation. An example of this is when they 

described the characters in their story “Ghost Island”, where the hero was able to climb 

walls and where he projected a spider web to catch the enemy. This depiction has many 

similarities with the “Spiderman”.

Some of the schools in the study have a distinct cultural profile. Therefore, they have also 

deliberately steered the teaching towards aesthetic learning processes, something which 

pervaded all school subjects and which would serve as inspiration for the pupils' own 

learning. Some schools, however, were shown to offer only single isolated cultural 

experiences during the school year, some common theme weeks in which they worked in 

an interdisciplinary manner while other times working individually with different 

subjects.

The teachers' attitude and the multimodal narrative possibilities 

The interviews revealed that the majority of teachers in compulsory schools were aware 

of the research findings that have been presented and which show that pupils' literacy 

development benefits from aesthetic learning processes. However, the concept had not 

been used or discussed in the faculty nor addressed when meeting pupils and parents, and 

has therefore not been firmly established in compulsory school as intended by Lpo94 

(Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-

time Centre [Outdated]). In two of the participating schools, however, aesthetic learning 

processes were implemented, including allowing the pupils to access and utilise different 

linguistic forms of expressions. The teachers in the compulsory schools felt that they did 

not have sufficient training to use the aesthetic expressions in the teaching. Mostly it was 
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the recreation instructors who were responsible for the aesthetic aspects of the teaching. 

The teachers feel that the use of narrative has declined in teaching. Reasons cited 

included a lack of time and the stress of everyday life, as well as the individualisation 

which has led to a reduction in the collaboration between pupils and thus the use of 

narrative. Although the teachers in my study did not directly use the expanded concept of 

language and text, their statements reveal an awareness of the importance of language for 

learning, which is essential in a language development environment. They also saw the 

narrative as an important tool for creating meaningful contexts for the pupils. The 

projects have inspired them to use storytelling to a greater extent than before.

My study shows that pupils' literacy development is served by utilising different 

linguistic forms of expression in teaching. However, it is not possible to say how these 

forms of expression have affected the pupils' continued progression as a follow-up of the 

pupils' development has not been included in this study. The teachers' experience, 

however, was that the pupils in those classes who had previously collaborated with 

Kulturskolan from the very beginning were both engaged and curious, and came up with 

many ideas. According to the teachers, the work with narratives has led to a greater 

interest among the pupils in words and how words are constructed, and what affects the 

word's readability. The pupils generally displayed a greater interest in discussing and 

reflecting on language. Several teachers emphasised that the narratives created by the 

pupils within the fairy-tale theme were of a higher quality compared to their earlier 

stories. If it is the pupils' participation in the projects that has influenced this or if it is a 

case of natural literacy development, that they have become more confident in their 

writing, is difficult to say in the context of this study. But the pupils' desire to work with 

narratives proved to be tangible, something that the teachers also encouraged. It was 

gratifying that some of the teachers noted that the assiduous writing had inspired many 

boys who otherwise would not have wanted to write.

An interesting continuation of my studies would be to develop an environment where 

meaning-making is put in focus. The project would be conducted in collaboration with a 
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team within the school and Kulturskolan. The study would have a pupil perspective and 

run for a number of years with continuous monitoring of the pupils' literacy development. 

The pupils would get to work with aesthetic learning processes and be given the 

opportunity to interconnect feelings, experiences, knowledge and analysis to create a 

coherent whole.
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Bilaga 1

Hej,

Jag heter Märtha Andersson och är doktorand i Svenska med didaktisk inriktning vid 

Institutionen för språk och kultur, Luleå tekniska universitet. Jag ingår i forskarskolan 

Lärande i praxis som är ett samarbetsprojekt mellan universitetet och kommunen. Mitt

avhandlingsarbete handlar om hur elever och skapar mening och förståelse med hjälp av 

berättelser som i sin tur gynnar den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Det jag främst 

tittar på är det vidgade språkbegreppet och hur det kommer till uttryck i berättandets 

form i och med att de får arbeta med de olika språkformerna inom såväl, bild, drama, 

dans, musik som muntligt berättande.

Jag har för avsikt att under denna termin via observationer, genomföra den empiriska 

delen av studien. Det gör jag genom att följa temat Väsen som är ett samarbetsprojekt 

med pedagoger från Kulturskolan och elevernas lärare. Jag har fått godkännande och 

samtycke av rektor och klasslärare att observera ert barns klass. Jag behöver också ett 

godkännande av dig som förälder på att det är OK att ert barn ingår i studien och blir 

observerade. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att 

kunna spåras till ert barn. Jag kommer att studera barnens bilder i anslutning till temat 

och deras egna berättelser kring sina bilder och det arbete som de gör inom projektet 

tillsammans med lärare och klasskamrater.

Observationerna följer de lektionspass som används under temaarbetet, det vill säga varje 

måndag förmiddag fram till avslutningen av temat den 7 december. Jag kommer att 

närvara vid dessa lektionspass under temats gång. Om ni inte vill att ert barn skall delta i 

studien vore jag tacksam om ni meddelar detta till ert barns klasslärare eller till mig.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig på telefon XXXX - XXXXXX

Med vänlig hälsning

Märtha Andersson
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Bilaga 2

Frågor att fundera kring till intervjun i december 2009 

(se det som öppna frågor som vi för ett resonemang kring) 

Beskriv din bakgrund. 

 

Vad innebär Det vidgade språk- och begreppet för dig? Försök beskriva så ingående 
som möjligt. 

 

Vad är din uppfattning beträffande huruvida begreppet är fast förankrat i 
skolverksamheten eller inte och hur kommer det sig i så fall till uttryck?   

 

Är det några skillnader i synsättet på Estetiska lärprocesser och Det vidgade språk- 
och textbegreppet, i så fall på vilket sätt? 

 

Hur ser du på berättandets möjligheter i det pedagogiska arbetet?  

 

Vilken plats har berättandet i skolan och hur kommer berättandet till uttryck? 

 

Vad var dina tankar och visioner kring projektet som nyss genomförts? 

 

Hur ser du på fortsättningen, kan projektet ge ”ringar på vattnet” i verksamheten 
och i så fall hur? 

 

Egna funderingar 

 

Jag ser fram emot vårt möte, 

                                             Med vänlig hälsning,  

             Märtha 

 





1

Bilaga 3

Resumé av sagorna som projektet Väsen bygger på 

De båda första sagorna användes som introduktion och inspiration till sagans värld för att 

visa på olika sätt att berätta, men eleverna fick även aktivt ta del av en tredje saga längre 

fram i projektet eftersom den växte fram under projektets genomförande som grund för 

den avslutande musikalen, det vill säga, slutprodukten av projektet. 

Den första sagan handlar om Norrskenet som hade blivit tillfångataget av den onda 

draken. Den händelsen medför att onda krafter nu kommer att härska i världen såvida,

inte Norrskenet kan räddas av någon modig person. Genom att befria Norrskenet och 

släppa det fritt kan de onda krafterna besegras och de goda krafterna återigen ges 

möjlighet att härska över världen. I sagan, precis som i den här berättelsen om 

Norrskenet, finns det olika varelser som besitter olika mer eller mindre värdefulla 

egenskaper. Det gäller för hjälten/hjältinnan att lära sig bemästra dessa egenskaper för att 

överlista fienden.  I skogen finns bland annat, träskmonstren som spricker om de drabbas 

av för starkt ljus. Där finns också troll som förintas om man lyckas se dem direkt i 

ögonen. En annan varelse är draken som somnar om den hör flöjtmusik. En ung flicka ges 

uppdraget att försöka hämta tillbaka Norrskenet igen. Det råd hon får är att hon måste 

använda sig av såväl mod som listighet. Med sig på färden får hon en ficklampa och en 

flöjt. Sagan fortsätter sedan med att skildra hennes äventyr och slutar med att hon lyckas 

med sitt uppdrag och räddar jorden från ondskan. Den andra sagan utgår från den 

klassiska sagan om Hans och Greta och följer den kronologiska ordning som sagan har.

Den tredje sagan handlar om de två barnen Saga och Sören som bor med sina föräldrar i 

ett litet hus vid skogsbrynet på gränsen till sagornas land. Det hela startar med att barnen 

en dag inte känner igen det som sker i skogen. En stark isande vind gör att de börjar 

frysa. Det är mörkare än vanligt och de ser ett blått sken lysa i skogen. En stor luftballong 

kraschlandar med ett brak framför dem och ur den kommer sjungande och dansande troll. 

De båda barnen blir vänner med trollen, som berättar att de lämnat sin trollskog, eftersom 
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trollen liksom många andra väsen i skogen är ledsna över att det hela tiden uppstår 

konflikter mellan dem som bor i skogen. Främst är det drakarna som vanligtvis är snälla 

påverkas av osämjan. För att få utlopp för sin frustration flyger runt i skogen samtidigt 

som de sprutar eld och rök omkring sig. Det är som om en förbannelse vilar över hela 

skogen. Den enda räddning som finns för att allt ska återgå till det normala är att hitta den 

försvunna prinsessan som besitter magiska krafter, som kan blidka drakarna. Trollen har 

förgäves letat men inte lyckats hitta henne. Trollen och barnen bestämmer sig för att 

prova olika magiska trick för att lösa dilemmat och lyckas till slut med hjälp av en jätte i 

skogen.  Som i ett trollslag känns det heller inte kallt i luften längre.  Solen värmer och 

fåglarna hörs kvittra, drakar i alla regnbågens färger ses flyga fram över himlen i 

glädjeyra och ingen sprutar längre eld och rök. Alla skogens varelser rockar sedan loss i 

vild trollrocksglädje.
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Bilaga 4

Resumé av sagan som projektet Dammråttornas städservice utgår ifrån

(Det hela utspelar sig i elevernas klassrum)

Städtanterna Rut och Vivan har en egen städfirma vid namn Dammråttornas Städservice. 

I vanliga fall städar de på det intilliggande universitetet men är nu på flykt undan 

därifrån, eftersom det skett en olycka som de var medskyldiga till. Den kände 

språkforskaren Ordar Språköra arbetar med ett spännande språkprojekt. Han är bekymrad 

över det svenska språkets utveckling. Framför allt oroar han sig över att vårt svenska 

språk utarmas mer och mer och har därför tagit initiativet till att uppfinna helt nya ord 

och har även ensam bestämt ordens innebörd. Han anser vidare att vårt språk inte bara 

utarmats utan också behöver förnyas för att passa in i vårt moderna samhälle. Arbetet 

kommer att mynna ut i en ordbok som ska lanseras sommaren 2010. 

Den här aktuella dagen när Rut och Vivan städar på professor Språköras kontor hittar de 

ett kort som de blir nyfikna på. De vänder på kortet för att läsa. Det är ett kort fyllt med 

kärleksord till en dam vid namn Irene. I ivern börjar de fumla med dammsugaren med 

den påföljden att de råkar stöta till Ordar Språköras omsorgsfullt uppbyggda och 

sorterade arbete. En stor del av arbetet sugs in i dammsugaren och resten blir liggande i

en röra på golvet. Katastrofen är ett faktum. De är nu på flykt undan professorns ilska, 

sorg och frustration. Själv åker han i sin förtvivlan till sin mor i Tärendö, vilket Vivan 

och Rut är ovetande om. De är istället helt säkra på att han förföljer dem.

När de anländer till klassrummet med sina städvagnar är de mycket uppjagade och far 

runt som pigga dammråttor och städar och putsar i klassrummet, samtidigt som de hela 

tiden tittar ut genom fönstren för att se om professorn har sett vart de flytt. Samtidigt som 

de berättar för eleverna vad de har varit med om vädjar de också om deras hjälp att 

återskapa den värdefulla ordboken. Förhoppningen är att de med elevernas hjälp ska 

kunna skapa nya ord och även ge dessa ord en betydelse. De har också en önskan om att 

eleverna ska tillverka en tredimensionell figur i syfte att illustrera själva ordet och 
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fotografera ordet tillsammans med figuren så att bilden blir en del av en sida i ordboken. 

Tanken är att de senare ska vara med och överlämna boken till Ordar Språköra vid en 

liten ceremoni. Samtidigt som detta sker finns också en sidoberättelse som eleverna får ta 

del av och som de senare även blir delaktiga i. 

Sidoberättelsen inträffar efter katastrofen med ordboken en dag när Rut och Vivan som 

vanligt är i full fart på väg till ett städuppdrag.  De är jäktade och ouppmärksamma, vilket 

medför att de i hastigheten råkar backa på en bil. Det visar sig sedermera att de backar på 

Ordar Språköras bil. Han har återvänt från vistelsen i Tärendö. De inser direkt att de inte 

kan fly från den här händelsen utan de måste konfronteras med honom och göra upp om

de skador de åsamkat honom. Ordar Språköra har nu vilat upp sig hos sin mor och visar 

sig inte bli så arg som de först väntar sig med tanke på omständigheterna. Vivan och Rut 

kan istället göra upp i godo i utbyte mot att de lovar honom att hjälpa till med att skriva 

ett kärleksbrev till hans älskade Irene som han planerar att gifta sig med längre fram 

under året. Senare involverar de även eleverna i att skapa dessa kärleksdikter. Genom att 

Vivan och Rut nu kan hjälpa honom och han visar sig positiv vågar de även berätta om 

den tidigare incidenten och vad de är i färd med att göra tillsammans med eleverna

beträffande det pågående arbetet med ordboken. Detta gör honom glad och de får förnyat 

förtroende att även fortsättningsvis städa på hans kontor med en utökning av tjänsten. Nu 

ska de även vara behjälpliga med viss ordservice.
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Bilaga 5

Kort resumé av sagan som projektet Gastkram utgår från

Berättelsen börjar med att eleverna bjuds in till Kulturskolan där de får ta del av en 

dagbok som är skriven av en flicka vid namn Astrid Blom. Med utgångspunkt från den 

tas eleverna med på en tidsresa tillbaka till seklets början och till barnhemmet Solhaga. 

Året är 1909 och eleverna får följa med på tidsresan tillbaka till Solhaga och vad som där 

hände vid förra seklets början. Barnen på barnhemmet är helt utlämnade till den elaka 

föreståndarinnan vid namn fröken Ferm. Hon är elak och snål och så fort barnen gör 

minsta sak som förargar fröken Ferm straffas de på olika sätt. Det kan handla om att bli 

slagna med käpp, att de får gå till sängs utan mat eller råkar ut för andra bestraffningar. 

Varje dag tvingas de stackars barnen arbeta från morgon till kväll vid sina vävstolar. 

Astrid och hennes barnhemsvänner känner sig alla ensamma och rädda. Deras högsta 

önskan är att få komma till en fosterfamilj och få en mamma och en pappa som är snälla 

och omtänksamma och som tycker om barn. Ett av barnhemsbarnen vid namn Ingeborg 

har just blivit hämtad av fosterföräldrar. De övriga barnen gavs ingen chans att ta farväl 

utan Ingeborg bara försvann. En mörk natt smyger Astrid ner till garnfärgeriet och får då 

se fröken Ferms fruktansvärda hemlighet, som sedan blir Astrids hemlighet. Hon får 

nämligen se fröken Ferm göra något som är ännu värre än det hon utsätter 

barnhemsbarnen för. Astrid försöker sedan att berätta om det hon sett för andra vuxna i 

sin närhet men blir inte trodd av dem. Under den spännande tidsresan blir eleverna 

guidade av ett flertal övernaturliga väsen som vittror, skogsfrun och skyddsängeln Fylgia. 
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Bilaga 6

Kort resumé av de sagor som projektet Esmeralda och vättarna utgår från 

Den första berättelsen börjar med att Vivan kommer in i elevernas klassrum för att hämta 

dem och ta med dem till sagorummet som gjorts i ordning i skolans källare. Hon berättar 

för eleverna att hon under sportlovet gjort en extra städning i skolan och då mött någon i 

huset som hade en önskan om att få träffa eleverna men att det då krävs att de lär sig vissa 

rörelser och en ramsa för att locka fram besökaren. Personen som de får träffa heter 

Esmeralda och hon har egentligen sin hemvist på vinden men eftersom skolan håller på 

att renoveras blev det för rörigt för henne att bo där. Därför har hon bosatt sig i 

sagorummet i stället. Hon berättar för eleverna att hon är 101 år och att hon besitter 

förmågan att kunna förflytta sig i tid och rum. Hennes uppgift under åren på skolan har 

varit att arbeta som bibliotekarie och när hon nu gjort en inventering av bokbeståndet har 

hon upptäckt att det saknas vissa böcker som exempelvis handlar om vättar. Därför vädjar 

hon till eleverna att hjälpa henne med att skriva en bok om just vättar och som belöning 

för deras insats lovar hon att visa dem en av vättarnas skattgömmor.  

Hon ger eleverna lite bakgrundsfakta som att vättarna lever under jorden, vanligtvis under 

människornas boningar. Ingen vet exakt hur de bor men deras värld ter sig troligen 

ganska lik människornas egen värld. En viktig skillnad finns dock, nämligen att vättarnas 

värld är upp och ner. Vättarna lägger sig annars inte i människornas liv i någon större 

utsträckning bara de får vara i fred menar hon. Hon fortsätter att berätta att vättarna 

ibland kan bestraffa husfolket med sjukdomar eller olyckor om de till exempel slänger ut 

varmt diskvatten utan att först ropa – Se upp därnere! De kan också stampa tre gånger i 

golvet som varning. Ofta bor vättarna under ladugårdsgolvet men kan också bo under ett 

vårdträd, vilket är ett stort träd som människorna sköter om omsorgsfullt för att blidka 

vättarna. Vårdträdet bär lycka och välgång till dem som bor i huset om de sköter om det.

Om inte, kan det innebära stor olycka, menar Esmeralda. Ett bevis för att det faktiskt 

finns vättar även i nutid är enligt Esmeralda när man vaknar på morgonen och känner att 

det kliar och ser att det finns röda märken på kroppen. Dessa kan ha orsakats av vättarna 



2

som har för vana att samla salt som människorna svettas ut på huden. Ibland blir de så 

ivriga att de klöser lite extra mycket. Vättarna är inte farliga bara man inte retar dem i 

onödan. Istället kan de hjälpa människorna med allehanda sysslor och även beskydda 

dem som bor i huset.  Dock är de väldigt tjuvaktiga och tar då och då saker från 

människorna. Vättarna själva ser det inte som stöld utan menar att om människorna är 

slarviga får de skylla sig själva. Det är på det sättet som deras små skattgömmor kommit 

till, och med det avslutar Esmeralda sin berättelse. 

Den andra berättelsen startar på samma sätt som den första med att Vivan hämtar 

eleverna till sagorummet. De går igenom samma ritual som tidigare med rörelser och 

ramsa för att locka fram Esmeralda. Därefter får eleverna läsa upp sina berättelser om 

vättarna för henne och få respons på sitt arbete. När det är gjort introduceras eleverna till 

nästa uppgift som börjar med att Vivan berättar om en lärare som hon känner på ett dagis 

där hon städar. Läraren har lovat att berätta för barnen på det dagiset om häxor eftersom 

det är påsk. Dessutom är hon själv nära bekant med en häxa. Men nu har olyckan varit 

framme och läraren har råkat falla i slalombacken och slagit huvudet i en sten med 

påföljden att hon fått stora minnesluckor. Vivan frågar därför eleverna om de kan hjälpa 

till och leta information om häxor som hon kunde ta med tillbaka till barnen på dagiset, 

vilket eleverna villigt lovar göra.  

Den tredje berättelsen startar även den på samma sätt som de båda tidigare med att 

eleverna tillsammans med Vivan får träffa Esmeralda igen. Hon har nu kommit till ro och 

fått tid till att tänka tillbaka på sitt långa liv. Ett minne som hon delger eleverna är hennes 

förälskelse i barndomsvännen Alvar. Kanske hade de kunnat bli ett par om inte Alvar 

redan i femtonårsåldern tagit hyra på en båt som avseglade mot fjärran land. Till en 

början hade de brevväxlat med varandra och ibland skickade Alvar någon liten present till 

Esmeralda. I början följde hon också med på någon resa. Hon berättar vidare att ju mer 

hon tänkt på Alvar desto större hade hennes önskan varit att få vetskap om han 

fortfarande var i livet eller inte. Hon fick då hjälp av älvan Ädla för att finna Alvar. Hur 

det gick till är det ingen som riktigt vet, men Älvan Ädla lyckades spåra Alvar Björk till 
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en adress i Skelleftehamn. Enligt Esmeralda återupptog de nu sin brevväxling igen, och 

det var via breven till Alvar som hon nu hade kommit på en lysande idé. Hon ville skriva 

en bok om alla de äventyr som de varit med om. Det fanns dock ett problem som hon 

delger eleverna, nämligen att både hon och Alvar lider av dåligt minne. 

Enligt Esmeralda finns egentligen bara en tydlig händelse som de kommer ihåg. Det var 

under en långresa när de skulle passera Bermudatriangeln och stötte ihop med ett till

synes obemannat spökskepp med svarta trasiga segel och en bruten mast, men som ändå 

visade sig segla snabbare än något annat skepp på havet. En dag, berättar Esmeralda, blev 

de ikappseglade och bordade av detta skepp. De blev tillfångatagna på spökskeppet. Hon 

berättar vidare för eleverna om alla konstigheter som de fick se på skeppet, t.ex. ett 

skelett som är en kvarleva från en av skeppets tidigare kaptener, klädd i uniform vakande 

över mässen. Likaså rorsmannen som ser ut som en vanlig människa, men är utrustad 

med bläckfiskarmar. Men det mest konstiga, enligt Esmeralda, är resten av besättningen 

som är helt genomskinlig och när Alvar och hon försökte röra vid denna var de bara som 

luft. De hade inga egna vapen utan använde sig av svärdfiskar som vakter. Hur som helst 

blir Alvar och Esmeralda fångar på skeppet, men det som räddar dem undan 

fångenskapen är en storm. Det fungerar så med spökskepp menar Esmeralda, att skeppet 

dyker ner i böljorna när det stormar och kommer upp igen först när stormen bedarrat.

Eftersom Esmeralda och Alvar befann sig uppe på däck sköljdes de överbord. Som tur 

var blev de räddade av en fiskebåt som upptäckte dem guppandes på varsin planka bland 

vågorna. Det sägs att den som har vistats på ett spökskepp mister sitt minne och ingen vet 

egentligen varför. Möjligen kan det vara det som har gjort att de har svårt att minnas alla 

detaljer. Hur som helst behöver Esmeralda elevernas hjälp för att kunna skriva den här 

boken.
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Bilaga 7

Aggridå =

giftig rök

Bildrickorna =

bensin

Disdröm =

bensindröm

Girafflicka =

en lång flicka 

Monirknanuk =

farfar

Vaktbä = ett 
får som vaktar

Aliasis =

is

Bammafink =

världens 
snabbaste fågel

Djungren =

djungeldjur

Glapprika =

regn

Mostryv =

man mosar 
potatis med den

Vistra =
vissel-strå

Amabri =

en slags bro

Brinnabena =

benet brinner

Dråka-frostdan
=

en kall dag

Glogeni =

titta

Metratt =

fiskespö

Ymp-vakare
=

vaktmästare

Afö =

öga

Blankdoft =

ren luft

Däfös =

flicka

Glödtofter =

solen

Ofullig = något 
som inte är fult

Yrvråk =
tokig person

Adde =

något är 
fuskigt

Blomfruska =

en vissen 
blomma

Egirevs =
Sverige 
baklänges

Groddgoja =

babbla

Prisse = en 
festklädd flicka

Ytapa = apor 
på vatten

Appelragu =

frukt

Blybandit =

en bandit som 
stjäl bly

Eridefant =

en elefant

Gnuen =

städmopp

Pärmfarkost =

en flygande 
pärm

Ångråtta =

en råtta som 
älskar att 
basta

Antmes =

att man är rädd

Buggåka =

åka buss

Elevfly =
flygande elev

Habra-elefant =

trollkarlselefant

Pigma = en 
hårfärg

Årkbo =

hemma

Apolo =

ridning

Böcklingbåge
=

fiskeredskap

Energidass =

Dass med el

Harksund =

harungar

Retrögaffel =
en rostig gaffel

Årfölp = häst

Aporthad =

när hunden 
ligger ner

Clown-
champinjon =

(se bild)

Emfårkrås =

fågel

Hunlos = en 
hund som går 
på händer

Rogasfläkt =

En farlig vind

Älsäl = älskad 
säl



2

Atomelefant =

(se bild)

Cosklopter =

äpple

Erditflader =

en ögonfrans

Illiversus =

datavirus

Simpelsvamp =

en enkel svamp

Ärtbaljaärva
= ärtor som 
man ärver

Arla = 
armfoting

Darrdosa =

dosa som 
darrar

Falfatt =

ett fallskärms-
paraply

Imtglipa =

en jätteliten 
fågel

Skensill =

en sill i himlen

Ärgaask =
data-virus

Beningeli =

om man är 
smal (benget)

Darrfåra =

sidospår

Fasaflicka = en 
lillasyster som 
sprider fasa

Idomide =

en dum idé

Skosist = en 
långsam sko

Ödsten = en 
sten där ödet 
finns

Barrbestick =

bestick av barr

Deppadom =

gör folk 
deppiga

Fiskdiagnos =

dataskärm som 
röntgar

Jumpmata =

studsmatta

Tekokod =

krokodil

Ögmätlig =

ögonläkare

Barrbingo =

barr som man 
spelar bingo 
med

Dippdag =

snacksdagen

Fånggyll =

att fånga guld

Kafik = kafé Tivilrappla =

tivolifolk som 
rappar

Ömikap =

känslig

Bivångfruska
=

eldslåga

Dingdong =

En klocka

Fräns =

en ny maskara

Kaneltrissa =

kanelbulle

Ugglur = en 
klocka som 
liknar en uggla

Ömidöm =

domare

Baurk =

TV

Dinglo =

exotiskt djur

Fölgrodd = ett 
nyfött föl

Klussagrunka =

ett verktyg

Ultraoklist =
bra cyklist

Österirrfärd =

piratfartyg

Berfer = en 
sjukdom som 
gör att man 
sover

Diplomatus =

älg

Frifoss = glass Laning =

rymdskepp

Urtidur = man 
går ur tiden

Ögne = stort 
öga

Dessa ord strider mot tillåtna fonemkombinationer i svenskan
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Ceokachefciangok 

= drake

Fdabuckum 

= föda i 

naturen

Hedrwndp = 

en katt

Hkasttose 

= en 

professor

Rfasttridinin 

= en radio

Sddnske =

en 

handske
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Bilaga 8

Nr Ord Elevens förklaring

1 Aggridå = giftig rök Eleven berättar att agg är när någon tycker illa om någon eller något och 
att ridå är något som faller ner och skymmer och därför kan man säga att 
det är en aggridå

2 Antmes = att man är rädd Enligt eleven betyder mes att man är feg eller rädd och associerar till att 
vara mesig. Jag frågade då vad ant i så fall stod för och eleven svarade att 
ingen vill vara mesig utan att man är anti mot mesighet.

3 Apolo = ridning Eleven berättar att den tänkte på en häst och när man rider så säger man 
”hoppla polly” och då tycker hon att apolo passar som ett bra ord.

4 Aporthad = när hunden ligger ner Eleven berättar att man brukar träna hundar och en sak man tränar är att 
ligga ner och att apportera. 

5 Beningeli = om man är smal (benget) Eleven berättar att den tänkte på att när någon är riktigt spinkig brukar 
man säga att den ser ut som en benget. Den berättar vidare att eftersom de 
inte fick använda ett ord som redan fanns kom den på att lägga till ”geli” 
för den menade att om man inte får mat blir man svag och då orkar man 
inte gå. (min tolkning blir att eleven associerade till ordet gelé, dvs 
känslan av att benen inte bär)

6 Barrbestick = bestick av barr Eleven berättade att denne först inte visste vilket ord den skulle skapa.  
Eleven valde därför att starta med bilden och därefter allteftersom den 
växte fram kom denne också på ordet.

7 Bivångfruska = eldslåga Eleven berättar att den kom på att när en lövruska brinner så låter det som 
”fruska”

8 Baurk = TV (burk) Eleven berättar att pappa brukar kalla TV:n för burken

9 Berfer = en sjukdom som gör att man sover Eleven berättar att hon tänker på att när man är sjuk och har feber så 
sover man mycket.

10 Bildrickorna = bensin Eleven förklarar ordet med att för att kunna köra en bil behöver de bensin 
och menar att då kan man faktiskt säga att bilar dricker bensin.

11 Blankdoft = ren luft Eleven berättar att den tänker på något som är blankt och rent. Det luktar 
gott precis som när man andas in friskt luft.

12 Blomfruska = en vissen blomma Eleven berättar att den tänkte på ljudet när man trycker ihop torra 
blommor.
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13 Blybandit = en bandit som stjäl bly Eleven berättar att den här banditen är en bandit som har specialiserat sig 
på att stjäla just bly.

14 Böcklingbåge = ett fiskeredskap Eleven beskriver sitt ord med att den ville göra något som inte fanns för 
en böckling är ju redan död.

15 Dippdag = snackdagen Eleven förklarar ordet med att säga att när man äter snacks så brukar man 
doppa det i en sås. I dennes familj gör man det oftast på en speciell dag. 

16 Dinglo = exotiskt djur Eleven berättar att den har sett en film på TV som handlade om dingos i 
Australien.

17 Disdröm = bensindröm Eleven berättar att deras bil går på diesel och att det är en slags bensin. 
Ordet dröm hade han lite svårare att förklara men sa att han tänkte på att 
det luktar illa och att man blir yr av lukten och då kanske det kan det 
kännas som om man är i en dröm.

18 Dråkafrostdan = en kall dag Eleven berättar att den tänker på att en kall frostig dag kan man halka.

19 Egirevs = Sverige baklänges Eleven berättade att den hade hittat på ett fiffigt sätt att skapa nya ord 
genom att skriva dem baklänges.

20 Energidass = dass med el När det här ordet skapades var det flera elever som diskuterade med 
varandra om vad man skulle kalla bilden. En elev tyckte sedan att el var 
väl en slags energi och då bestämdes det unisont att det var ett energidass.

21 Erditflader = ögonfrans Eleven berättar att den tänkte på ett öga och menade att ögonlocket 
fladdrar när man blinkar och att ögonfransarna också fladdrar med.

22 Fiskdiagnos = dataskärm, röngen Eleven berättar att för att kunna ställa en diagnos behöver fisken röntgas 
och för att sedan kunna ge medicin måste man kolla i datorn så att det blir 
rätt.

23 Fräns = en ny maskara Eleven berättar att den inte visste från början vilket ord som skulle passa 
men sedan när bilden växte fram så kom också ordet. Men eftersom det 
inte fick vara ett ord som redan fanns kom hon på att ändra vokalen.

24 Fölgrodd= ett nyfött föl Eleven gestikulerar vilt med armarna och utbrister att den har kommit på 
det perfekta ordet som inte finns men ändå berättar exakt vad det handlar 
om. Hon använder sig av ordet föl och lägger sedan till med grodd och 
säger att grodd är detsamma som blombarn och därför passar det bra ihop 
med föl.

25 Glapprika = regn Eleven berättar att den kom på ordet när den tänkte på regn som smattrar 
mot ett altantak.

26 Glödtofter = solen Eleven berättade att ibland kunde solen se ut som ett glödande klot och att 
det ofta hände på sommaren. 

27 Gnuen = städmopp Eleven berättade att när man städar så gnider man och putsar och då 
passar det med ordet gnuen.
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28 Habraelefant= trollkarlselelefant Eleven berättade att först var det svårt att komma på vad det skulle vara 
för ett ord och startade med att jobba med bilden. Efter en stund kom den 
på att den ville göra en elefant och att den kunde trolla men för att trolla 
måste man ha en trolleriramsa och då kom den på att ordet före elefant 
kunde bli Habra för det låter nästan likadant som Abra Kadabra.

29 Jumpmata = studsmatta Den här eleven berättade att han visste att hoppa hette jump på engelska 
och ingen hade sagt att han inte fick sätta ihop engelska och svenska ord 
så därför bestämde han att jumpmatta var detsamma som studsmatta

30 Monirknanuk = farfar Den här eleven berättar att han först arbetade med bilden och sedan när 
den var klar tyckte han att den liknade en gammal man och att den 
liknade en farfar med stora mustascher.

31 Ympvakare = vaktmästare Eleven berättade att han hade kommit på ett fiffigt ord. På väg till 
gymnastiken ligger vaktmästarens rum och han tittar ofta ut när de är på 
väg till gymnastiken.

32 Ärgaask = datavirus Eleven berättar att den tänkte på en mask för den hade hört att man 
kallade ett slags datavirus för en mask som for runt i datorn och förstörde 
program.

33 Österirrfärd = piratfartyg Den här eleven berättade att den nyss hade sett Pirates of the Carabien 
och att de som seglade skeppen inte alltid visste om de kom rätt.








