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Det svenska språket utmärker sig, liksom andra germanska språk, genom sin rika bildning av nya 
ord genom sammansättningar (Liljestrand 1993:32). I andra språk går man ofta annorledes 
tillväga vid nybildningar (Källström 2012:175). Till exempel kan prepositionsfraser användas för 
att åstadkomma determinativa ord (jämför italienskans coppa da champagne med svenskans 
champagneglas). Vidare får det sammansatta ordet i svenskan ofta en betydelse som kan vara svår 
att avkoda enbart utifrån kunskapen om de enskilda leden (t.ex. kofot). På så vis skiljer sig 
svenskan från andra språk som bildar nya ord genom sammansättningar, t.ex. kinesiskan 
(Källström 2012:176). Att utöka ordförrådet i svenska som andraspråk med sammansatta ord kan 
således ha sina stötestenar. Ofta används en adderande respektive uppdelande modell vid 
undervisningen av sammansatta ord: ord 1 + ord 2 = ord 3 och ord 3 uppdelat = ord 1 och ord 
2, gärna i kombination med bilder på det som respektive ord föreställer (se t.ex. Hydén & Redin 
2000; Skagerborg 2007).  
 
I denna samtalsanalys av videoinspelad gruppundervisning arbetar en F-klasslärare i svenska som 
andraspråk med den adderande modellen ord 1 + ord 2 = ord 3. Hon har delat in mattan som  
F-eleverna sitter runt i tre motsvarande fält. I så motto följer hon den sedvanliga ordningen. Det 
intressanta är att hon gör en egen variant av den som ökar barnens delaktighet i ordbyggandet. 
Genom att ”låna” kroppsdelar till orden halsduk, fo tboll och glasögon  inkluderar hon sin egen och 
barnens kroppar i ordsammansättningarna. Vidare sätter hon varje ord i samband med barnens 
individuella erfarenheter av det ordet betecknar. På så vis aktiveras ett kinestetiskt och 
kontextuellt lärande utöver det auditiva och visuella. Orden halsduk, fo tboll och glasögon 
förankras i kropparna och de personliga sammanhangen, vilket innebär att de troligtvis befästs på 
ett djupare sätt än om man bara skulle ha en traditionell genomgång av dem på tavlan. Genom att 
förlägga ordbyggandet till mattan, till F-elevernas domän, istället för whiteboardtavlan som är 
lärarens domän, understryks också barnens delaktighet i processen. Analysen visar på hur man 
kan arbeta på ett barnanpassat sätt med sammansatta ord och utveckla kinestetiska och 
fantasieggande varianter av mönstermodellen.  
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