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Andraspråksinlärning med visuellt berättande  

Sammanfattning 

 
Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt 

berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur 

andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer 

också att undersökas. Syftet med att undersöka den första frågan är att se hur visuellt 

berättande kan främja språkinlärningen för elever med svenska som andraspråk. Syftet med 

den andra frågeställningen är att se om språket skiljer sig åt då andraspråkseleverna skriver 

med eller utan bild och i så fall hur det skiljer sig åt. Det som motiverar studien är behovet av 

att hitta arbetssätt som är bildpedagogiska och samtidigt språkutvecklande. Strävan är att hitta 

arbetssätt där ämnena media och svenska som andraspråk kan integreras. För att kunna 

besvara frågorna har en fallstudie genomförts på en gymnasieskola i centrala Stockholm våren 

2014. De tre informanter som deltagit i studien går i samma klass på 

introduktionsprogrammet, läser svenska som andraspråk och har varit i Sverige mellan 7 

månader och 2 år. Informanterna har deltagit i två workshops där de fått berätta om och 

beskriva sin favoritplats. Först fick de berätta utifrån minnet och sedan utifrån ett eller två 

fotografier av platsen, som de själva fotograferat och valt ut. Informanterna har berättat om 

favoritplatsen muntligt och skriftligt, på sitt modersmål och på svenska. Slutligen samtalade 

och diskuterade de några intervjufrågor som handlar om språkinlärning, skrift och bild. 

Resultaten kommer dels att redogöras i en uppsats och dels i en gestaltande del. Tanken är att 

gestaltningen ska försöka återge innehållet i undersökningen i en filmloop, där informanterna 

berättar om sin favoritplats samtidigt som deras fotografier blir tydligare och tydligare. 

Gestaltningen innehåller till en viss del symbolik, där informanternas inlärarspråk liknas vid 

ett pussel. Ett pussel där vissa bitar fortfarande saknas och som måste placeras på rätt plats för 

att skapa en helhet. Resultatet i studien visade att bilder kan främja språkinlärningen på flera 

sätt, att tala om bilder kan förtydliga och förankra en persons tankar i ord. Då eleverna fick ha 

sina bilder att skriva utifrån, blev de skrivna texterna på olika sätt mer avancerade, än de 

texter som skrevs utan bild. Men som en informant menade, är det inte alltid positivt med 

bilder kopplat till språk. Detta eftersom fantasin används mer då man inte har några bilder. 

Samma elev kom senare fram till att fantasin också består av bilder, bilder som finns i våra 

tankar som hjälper oss att uttrycka oss med ord. 

 

Nyckelord: Sociokulturellt lärande, andraspråksinlärning, berättande, multimodalitet, 

litteracitet, närmaste utvecklingszonen, Cummins modell, performansanalys   

 

Engelsk titel: Second language acquisition with visual story telling 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion  

 
Underökningen som uppsatsen bearbetar, har gjorts under våren 2014 på Konstfack och på en 

gymnasieskola i Stockholm. Tanken med undersökningen är att redogöra för och undersöka 

hur visuellt berättande kan vara gynnsamt för språkinlärningen hos andraspråkselever. Mitt 

intresse för språkinlärning kopplat till bildpedagogik bottnar i att jag utbildat mig till lärare i 

svenska som andraspråk på Stockholms universitet och media på Konstfack. Svenska som 

andraspråk har jag undervisat i på Komvux och har även kommit i kontakt med flerspråkighet 

på olika VFU-skolor där de flesta elever inte hade svenska som modersmål. Detta har lett till 

mitt stora intresse för språkets betydelse och språkinlärning. För att alla elever, oavsett 

modersmål, ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna påverka sin situation och position, 

är språket avgörande. Även då elever ska kunna vidareutbilda sig och få det jobb de vill i 

framtiden, spelar språket stor roll. För att möjliggöra för eleverna att utveckla sitt språk 

behövs en bra språkutvecklande miljö och undervisning. Min strävan är att hitta arbetssätt och 

pedagogiska metoder till att integrera bild/media och svenska som andraspråk i 

undervisningen. Genom att integrera dessa ämnen kan eleverna skapa en bredare förståelse för 

språket. Språket kan i sin tur hjälpa elever att samtala om bilders betydelse och budskap, och 

om det visuella som finns runt omkring oss i vår vardag. Detta kan i sin tur leda till att 

eleverna får språkliga och visuella verktyg som ger dem makt att kunna påverka sin position 

och sin framtid.   

1.2 Bakgrund  

Det område som undersökts är hur visuellt berättande kan användas i 

andraspråksundervisningen och främja språkinlärningen för elever med annat modersmål än 

svenska. Frågan som undersökts i studien måste ställas i kontexten att det finns en 

förförståelse och en idé hos mig om att visuellt arbete och bilder faktiskt främjar 

språkinlärning. I denna studie har ett arbetssätt testas, där bild, berättande/beskrivande och 

andraspråk samverkar och skapar en helhet. Det som undersökts tidigare i frågan är en 

ministudie/pilotstudie som gjordes under vårterminen 2013 på Stockholms universitet med 

namnet Multimodalitet eller skriven text?. Där genomfördes en studie med vuxna informanter 

på Komvux som studerade svenska som andraspråk. Undersökningen handlade om hur 

svenska ämnesspecifika begrepp och processen växthuseffekten kan förstås, dels utifrån en 
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skriven text och dels utifrån en förklarande film. Resultatet visade att informanterna ansåg att 

de behövde se orden framför sig för att lära sig dem. Men de menade att det också hjälpte 

dem att förstå processen som växthuseffekten innebär, då de såg filmen. De kom fram till att 

det allra mest gynnsamma för språkinlärningen var att först läsa en text och sedan se och 

lyssna på en film för att höra hur orden låter och även förstå det abstrakta ämnesinnehållet.  

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur berättande och visuellt arbete kan främja 

språkinlärningen och lärandet för elever med svenska som andraspråk. Detta ska undersökas 

för att hitta arbetssätt som är bildpedagogiska och samtidigt språkutvecklande, och även för 

att kunna integrera ämnena media och svenska som andraspråk. Önskan är att undersökningen 

ska generera förståelse om och ge redskap till att bedriva undervisning med läroprocesser där 

eleverna arbetar visuellt, multimodalt och samtidigt ges möjlighet att utveckla sitt andraspråk. 

Tidigare studier visar att ett multimodalt arbetssätt är främjande för andraspråkselever, men 

det finns inte mycket skrivet om hur och på vilket sätt det rent konkret går att arbeta med 

denna ämneskombination. Det som skiljer denna undersökning med det som gjorts tidigare i 

ämnet är att frågan om hur lärare kan integrera media, multimodalitet och språk och samtidigt 

skapa en språkutvecklande läromiljö studeras.  

 

 

1.4 Frågeställning 
 

Hur kan visuellt berättande främja språkinlärningen för andraspråkselever? 

Skiljer sig språket åt då eleverna berättar med och utan bilder och i så fall på vilket sätt?  

 

 

1.5. Empiri 

 
Empirin som undersökningen bygger på är inspelade samtal från workshops och intervjuer. 

Informanternas skrivna texter och muntliga berättelser är därmed en del av empirin. 

Anledningen till användandet av just dessa data, är att det är informanternas språk och 

producerade texter som undersöks och de bör således vara i fokus. Det är dessa elevers 

lärande, visuella arbete och språkinlärning som undersöks. Valet att undersöka elevtexter och 
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elevfotografier kan motiveras genom att det krävs för att kunna besvara själva 

frågeställningen om bilder och visuellt berättande i andraspråksinlärningen. Det material som 

undersökningen genererar ska analyseras för att få fram ett resultat som visar huruvida det blir 

någon skillnad då informanterna berättar om en plats utan visualitet och då de berättar utifrån 

fotografierna.  

 

1.6 Urval och avgränsning 

 
Genomförandekontexten är på en gymnasieskola i Stockholm på ett introduktionsprogram 

med tre elever/informanter från Ecuador, Syrien och Grekland. Eleverna är 17 och 18 år 

gamla och har varit i Sverige mellan 7 månader och 2 år.  Urvalet av just dessa elever gjordes 

genom att kontakta och samtala med elevernas mentor som också är deras lärare i svenska 

som andraspråk. Hon hjälpte mig att välja ut elever ur klassen som kan skriva berättande på 

svenska, eftersom det var en förutsättning för att kunna delta i studien. Valet att endast 

undersöka tre elever, baseras på tidsbegränsning och en tanke om vad som är ett lätthanterligt 

och smidigt gruppantal. Från början skulle det vara fyra elever i studien men en föll bort då 

denne var tvungen att gå på modersmålsundervisning vid undersökningstillfällena. Tre elever 

i en grupp är passande eftersom det blir en lagom stor grupp för interaktion, där alla kan ta 

plats. Informanterna har även olika modersmål, anledningen till detta val är att 

språkinlärningen kan se olika ut beroende på vilket modersmål en person har i grunden. 

Kraven för urvalet av informanter var: 

 

 Inte ha svenska som modersmål (helst olika modersmål informanterna emellan). 

 Läsa ämnet svenska som andraspråk och vara mellan 16 och 19 år. 

 Vistelsetiden i Sverige skulle vara mellan 6 månader och 3 år.  

 Kunna berätta, göra sig förstådda muntligt och skriftligt på svenska. 

 

 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

 
Studien är en fallstudie, denna strategi lämpar sig väl i detta fall eftersom en djupgående 

kvalitativ redogörelse ska göras av ett väl avgränsat fenomen. Det är endast en liten grupp 

elever som ska undersökas under en kortare period. För att fallstudien ska göras i sitt naturliga 

sammanhang innehåller undersökningen fältarbete. I arbetet på fältet har jag rollen både som 

lärare och forskare, vilket enligt Rose bör reflekteras över. Rose menar att forskare som 

bedriver etnografiska studier måste reflektera över sin roll som forskare, eftersom dennes 
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förhållande till ämnet och undersökningspersonerna kan påverka resultaten i studien.1  Det 

finns en medvetenhet om att mina tidigare erfarenheter och min personlighet kan påverka 

intervjupersonerna, men strävan är att vara så nollställd som möjligt i relation till 

informanterna och resultaten som undersökningen alstrar. 

 

Undersökningen har genomförts vid tre olika tillfällen som alla varat i ungefär 60 minuter 

mellan 6 och 20 mars 2014 på  en gymnasieskola i Stockholm. Elevernas andraspråk har 

undersökts i workshops genom att de först fått berätta/beskriva sin favoritplats muntligt och 

skriftligt utan bild. Sedan fick de i uppgift att gå ut och fotografera sin favoritplats och välja 

ut 1-2 fotografier. Då de genomfört denna fotografiuppgift, sågs vi igen och då berättade och 

beskrev de sina favoritplatser utifrån sina utvalda fotografier. Detta gjordes för att se om det 

blir någon skillnad i andraspråket svenska då de har visuellt berättande som redskap, och i så 

fall se vilka skillnader som uppstår med och utan bild. Att eleverna fotograferat och 

producerat sina egna bilder som de senare skriver om, grundar sig på teorin om 

externarlisering. Genom att prata och skriva om sin bild kan elevernas tankeverksamhet som 

tidigare varit implicit göras offentlig och förhandlingsbar. På så sätt kan den tidigare kanske 

dolda tankeverksamheten göras mer tillgänglig för fortsatta reflektioner och metakunskap.2 

En annan teori som workshopen grundar sig på är transduktion. I boken Reading images – 

The grammar of visual design, skriver författarna i samband med begreppet transduktion, att 

det alltid spelar roll i vilken semiotisk form en kommunikation sker i, vilken som är 

dominerande, vanligast och mest värderad  i de allmänna områden som vi agerar i.3 Detta kan 

kopplas till att skriftspråk ofta är högst värderat och vanligast i många kommunikativa 

sammanhang . Med tanke på att skriften är så vanlig och högt värderad  i vårt samhälle är det 

även väldigt viktigt för andraspråkselever att lära sig att kommunicera skriftligt på svenska.  

Transduktion används som metod i undersökningen och innebär att eleverna växlar mellan 

modaliteter och omvandlar information som ges i en modalitet till en annan modalitet, i detta 

fall från tal till fotografi och från fotografi till skrift och tal. Danielsson menar att uppgifter 

                                                           
1
 Rose, Gillian (2012, 3rd Edition) Visual Methodologies. An introduction to Researching with 

  Visual Materials. UK: Sage Publications, s. 292 
2
 Bruner, Jerome (2002) Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: Daidalos, s.42 

3
 Kress, Gunther och Van Leeuwen, Theo (2006), Reading images – the Grammar of visual design, New York: 

  Routledge, s. 39 
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som innebär transduktion kan med ett medvetet förhållningssätt bidra till att eleverna i sitt 

meningsskapande kan tolka och skapa multimodala texter på ett mer insiktsfullt sätt.4  

De workshops som gjorts är inspirerade av den pedagogiska metoden Digital storytelling, som 

innebär att genom text, bild och ljud skapa berättelser om något som haft en avgörande 

betydelse. Denna metod kan användas för att elever ska utveckla sin narrativa fantasi, som 

syftar på förmågan att kunna leva sig in i andra människors situation. Den narrativa fantasin 

är enligt filosofen Martha Nussbaum en förutsättning för väldsmedborgarskap och för kritisk 

självreflektion.5  

Metodtriangulering har använts i studien, vilket innebär att forskaren använder flera metoder 

för att samla in data om samma företeelse. Detta har gjorts i den aktuella undersökningen 

bland annat för att öka validiteten och för att se på undersökningsfenomenet ut flera olika 

perspektiv.6 En metod som använts är deltagande observation, som innebär att jag själv är det 

viktigaste instrumentet för insamling av data.7 Studiens syfte är att undersöka hur elever kan 

arbeta visuellt med språket och därför har observationer gjorts i samband med de workshops 

som varit. Efter workshoptillfällena, vid det sista mötet intervjuades informanterna med 

djupintervjuer (Se bilaga 3). Syftet med att även använda intervju är att fånga in annan 

information kring ämnet som kanske inte framkommit under elevernas praktiska arbete. 

Eleverna har intervjuats i grupp, eftersom det då kan skapas möjligheter för öppna 

diskussioner och göra att intervjun blir mer dynamisk i och med den sociala interaktionen.8 

Materialet som genererats har bearbetats genom att alla ljudinspelningar transkriberas från 

workshops och intervjuer. Elevernas texter har analyseras med hjälp av performansanalysen 

som först undersöker elevens funktionella kompetens och sedan den kommunikativa, 

innehållsliga och formella språkliga korrektheten i en helhet. Analysen utgår från Cummins 

modell (beskrivs nedan i teoridelen) och undersöker språket utifrån flera aspekter. Genom 

performansanalysen plockar man isär språket och analyserar varje del för sig för att kunna få 

                                                           
4
 Danielsson, Kristina, Multimodalt meningsskapande i klassrummet, I: Wedin, Åsa & Hedman , Christina   

  (2013), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet, Lund:Studentlitteratur, s. 175 
5
 Forsman, Michael (2013), Hur får vi en hållbar utveckling av medie- och informationskunnighet? I: Ulla 

  Carlsson(red.) (2013), Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället, skolan och demokratin, 

  Göteborg: Ale tryckteam AB, Bohus, 2013, s. 82 
6
 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare. Kunskapsförlaget i Uppsala, s.33 

7
 Ibid, s.71 

8 
Rose, Gillian (2012, 3rd Edition) Visual Methodologies. An introduction to Researching with 

  Visual Materials. UK: Sage Publications, s. 276 f. 
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en nyanserad bild av helheten. Språket och textens innehåll bedöms i samspel genom att 

undersöka nominalfraser, verbfraser, adverbial, meningsbyggnad och textbindning.9 

1.8 Teori och tolkningsram 
 

1.8.1 Sociokulturell teori 

Enligt Vygotskij innebär den sociokulturella teorin att vi konstruerar världen och oss själva 

genom interaktion med andra människor. Vår relation till världen är indirekt och vi behöver 

artefakter/kulturellt skapade verktyg för att få kunskap om den.10  

Vygotskij menar att interaktionen är viktig och att språket som verktyg har individuell och 

tankemässig funktion. Språket gör att människor kan föra ett inre samtal med sig själva och 

därmed reflektera över sina tankar, och kan då lättare lära sig nya saker.11 För att eleverna ska 

lära sig på bästa sätt ska de arbeta i vad Vygotskij kallar den närmsta zonen för utveckling, 

där den kognitiva nivån är hög och där det finns mycket stöttning. Gibbons menar att hög 

kognitiv utmaning uppstår då eleverna måste göra uppgifter de inte klarar på egen hand, som 

måste inkludera mycket stöttning för att eleverna ska kunna utföra uppgiften.
 12 Stöttning är 

det tillfälliga stöd som läraren ger eleverna för att de ska kunna utveckla nya begrepp och 

färdigheter. Det innebär att eleven lyckas lösa en uppgift med lärarens stöd och genom detta 

successivt uppnår högre självständigt deltagande och ökat ansvar.13
  

1.8.2  Andraspråksinlärning  

I kursplanerna för svenska som andraspråk årskurs 1-3 står det att eleverna ska: ”hitta 

strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar”.  

                                                           
9 Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (2005), Tankarna springer före… att bedöma ett andraspråk i 

    utveckling, Västerås: HLS förlag 2005, s. 35 f. 
10

 Strandberg, Leif (2006), Vygotskij i praktiken, Finland: Nordstedts akademiska förlag, s.19 
11

 Ibid., s.48 f. 
12

 Gibbons, Pauline (2010). Lyft tänkandet - lyft lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren, s. 43 f. 
13

 Lindberg, Inger (2004), Samtal och interaktion – ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, 

    (red.) (2004) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur AB,  

    s.472 

 



7 

 

De behöver få använda ett metaspråk i skolan som kan användas för att förstå hur skrift och 

bild kan kombineras.14 

Wedin menar att det finns ett starkt samband mellan andraspråkselevers utveckling av 

andraspråket och deras kunskapsutveckling. För att eleverna ska utveckla ämneskunskaper 

och sitt andraspråk behövs undervisning som anpassats språkligt och även 

modersmålsundervisning. För att lära sig ett andraspråk bra måste elever ha goda kunskaper i 

sitt modersmål.15  

I undersökningen kommer även teorier och metoder inom tvåspråkighetsfältet att användas. 

Performansanalyser av elevtexterna har gjorts och performansanalysen utgår som sagt från 

Cummins modell. Modellen synliggör vad som kan vara gynnsamt för andraspråkselever 

språkförståelse och kunskapsutveckling och handlar om språklig och tankemässig 

svårighetsgrad. Då man ska 

beskriva en elevs interimspråk 

(inlärarspråk/andraspråk), kan 

man inte bara undersöka 

språket utifrån de rent 

språkliga aspekterna. Man 

behöver i analyser väga in 

olika uppgifters svårighetsgrad 

som Cummins (1996) 

förklarar i två variabler, dels 

vilken kognitiv svårighetsgrad 

som finns och dels graden av 

situationsberoende. Ju mer 

situationsberoende en uppgift 

är, desto lättare kan eleven 

hantera språket. Om en uppgift 

kräver hög kognitiv 

                                                           
14 

Wedin, Åsa (2012), Skrift och mobilitet land flerspråkiga ungdomar I: Wedin och Hedman (2013)  

    Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet, Lund:Studentlitteratur,  s. 129 f. 
15

 Engblom, Charlotte (2013), Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering I: Åsa Wedin och Christina  

    Hedman (2013), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet, Lund:Studentlitteratur,  s.198 f. 

Bild nr:1, Cummins modell 
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tankeförmåga och situationsbundenheten minskar, blir uppgifterna mer krävande. 

Andraspråkselever ska helst befinna sig i fältet uppe till vänster för att utveckla sitt 

andraspråk maximalt, i fältet där uppgifterna kräver hög kognitiv tankeförmåga och samtidigt 

är starkt kontextualiserade.16 

1.8.3 Multimodalitet och Litteracitet 

Undersökningen bearbetar och undersöker informanternas språk, skrift och text. Här behövs 

ett förtydligande av hur begreppen används. Språk innebär i den aktuella kontexten 

informanternas muntliga och skritliga språkproduktion. Skrift är det verktyg eleverna använt 

då de berättat om sina favoritplatser, skrift är bokstäverna som sätts samman till ord som i sin 

tur bildar meningar. Med text menas allt som informanterna producerat; fotografier, muntligt 

och skriftligt språk. Ibland kallas de skriftliga framställningarna för ”elevernas texter” och 

syftar då bara på den skriftliga delen i undersökningen. 

För länge sedan betydde ordet text bara skrift, alltså ord och meningar, men senare började 

många tala om ”det vidgade textbegreppet”. Begreppet har använts tidigare i kursplaner och 

innebar inte bara skrift utan även dans, musik, film och bild. I de senaste styrdokumenten 

används inte detta begrepp längre, utan har ersatts av multimodalitet. I multimodala texter  

ställs vissa uttryckformer i relation till andra uttrycksformer, till exempel att skrift, ljud och 

bild som alla är olika modaliteter används samtidigt och integreras med varandra. Det 

framhålls i kursplaner att elever ska ges utrymme att själva skapa och avläsa olika modaliteter 

(framställningsformer) som tillsammans skapar en helhet, till exempel en reklamfilm som 

innehåller modaliteterna musik, ljud, skrift och rörlig bild . Det kan också vara till exempel 

dans, teater eller digitala medier där ljud, skrift och bild integreras.17
 Det innebär att 

definitionen av text inte bara syftar på skrift utan kan omfatta flera kommunikationsformer 

och vara multimodala. Multimodala texter kan bestå av skrift och bild, tal och musik, rörliga 

bilder.18 

Kress och Jewitt menar att menar att det finns flera uttryckssätt i all kommunikation och att 

ett multimodalt lärande kan ta form då alla uttryckssätt behandlas som lika betydelsefulla i 

                                                           
16 

Tua Abrahamsson & Pirkko Bergman (2005), Tankarna springer före… att bedöma ett andraspråk i  

    utveckling, Västerås: HLS förlag 2005, s. 22 f. 
17

 Danielsson, Kristina (2013), s.169 f. 
18

 Anders Björkvall (2009), Den visuella texten – multimodal analys i praktiken, Stockholm: Hallgren och  

    Fallgren studieförlag AB, s.8 
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fråga om mening och kommunikation. De menar att språk består av många delar och att alla 

delar tillsammans representerar den totala meningen av budskapet.19 Denna teori använder jag 

mig av då eleverna/informanterna får utrycka sig på sitt andraspråk svenska i både skrift, 

muntligt tal och i fotografi, alla dessa modaliteter bildar tillsammans ett gemensamt 

multimodalt budskap.   

Enligt Gibbons definition av litteracitet innefattar det ” integrering av att lyssna, tala, läsa, 

skriva och kritiskt tänkande samt de kulturella referensramar som möjliggör för den som 

skriver talar eller läser att anpassa språket till olika situationer”.20
  I det sociokulturella 

perspektivet innebär litteracitet läsande och skrivande som företeelse.
21

 Kristina Danielsson 

talar om något som kallas multimodal litteracitet som innebär att elever kan hantera och ha en 

medvetenhet om olika uttrycksformer, både i texter de möter och i den egna produktionen.22
  

Gällande relationen mellan text (skrift) och bild talar Barthes om begreppet förankring. Med 

det menas att skriften kan förankra bildens betydelser och vägleda läsaren/betraktaren mot de 

viktigaste betydelserna. Skriften förtydligar och specificerar bilden och båda delarna kan 

bidra med olika delbetydelser som tillsammans skapar en helhet. Förankring kan även ske på 

omvänt sätt, att bilden förankrar och specificerar skriftens betydelser.
 23

 

 

1.8.4 Berättande och bildsamtal  

Då informanterna arbetar med bild och språk ska de även använda sig av berättandet som 

verktyg. Detta eftersom berättandet enligt Gärdenfors kan få människor att minnas saker 

bättre eftersom det mänskliga minnet är gjort för meningsfulla sammanhang. För att minnas 

saker som inte betyder något för oss är det lättare om man sätter in dem i ett sammanhang i en 

berättelse, då kan vi minnas dem lättare.24 

Berättandet ligger nära beskrivningen, om tanken är att eleverna ska ges utrymme till att både 

berätta och beskrivning. Enligt de antika grekiska retorikerna lämpar sig beskrivningen väl till 

                                                           
19

 Carey Jewitt & Gunther Kress (2003), Multimodal Literacy, New York USA: Peter Lang Publishing Inc., s.2 f. 
20

 Gibbons, P. (2010), Lyft språket lyft tänkandet. Språk och lärande. Uppsala: Hallgren & Fallgren, s.32 
21 Wedin, Å. (2010), Att läsa och skriva på sitt andraspråk. I: Musk, N & Wedin, Å. (2010),  

    Flerspråkighet,identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 176 f. 
22

 Danielsson, Kristina (2013), s.174 
23

 Engblom, Charlotte (2013), s.199 
24

 Gärdenfors, Peter (2006), Den meningssökande människan, Danmark: Natur och kultur, s.113 
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att beskriva platser. I svensk retorisk tradition indelas beskrivningen i skildringar av händelser 

och betraktelser över personer och platser. 25 Berättelsen är en redogörelse för en händelse som 

antingen inträffat eller som framställs som om den inträffat. 26 Berättelsen skiljer sig från 

beskrivningen genom att den är kort och klar och inte detaljerad. Nikolaos menar att 

berättelsen ”ger en redogörelse för händelser, medan beskrivningen försöker göra åhörarna till 

åskådare.” Berättelsen redogör för en sak som en helhet och är en grov redogörelse medan 

beskrivningen presenterar del för del.27 

Bildsamtal där man gemensamt beskriver en bild skapar möjlighet till reflektion. När någon 

talar om och beskriver en bild/film beskriver personen lika mycket sig själv. När man 

betraktar bilder kollektivt, reflekterar man inte bara sig själv utan betraktarna reflekterar också 

sig själva i varandra. Genom att samtala om bilder ur den visuella kulturen och om elevers 

egna skapade i ett gemensamt samtal görs betydelsen av bilden gemensam. Det är i olikheter i 

synsätt och uppfattningar hos betraktarna som gör att samtalet rör sig framåt och fördjupas.28
 

Genom bildsamtal kan skaparens tankar i bilden externaliseras och man kan få se saker som 

man utan bildsamtal inte hade sett.29
   

 

1.9 Tidigare forskning 

 
Det finns en del forskning kring visuell kultur, multimodalitet och språkinlärning som jag 

också kommer att utgå från i studien. Holmgaard & Wikström menar undervisningen kan 

göras mer konkret för andraspråkselever genom att de får använda alla sina sinnen för att 

uppnå bättre förståelse. Bilder och filmer underlättar och berikar inlärningen för 

andraspråkselever gällande fakta och språk och tydliggör ämnen som inte går att ta till sig 

enbart med text. Innehållet i undervisningen måste alltid vara kontextualiserat, utgå ifrån 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och sättas in i ett sammanhang, för att alla 

elever oavsett kulturell och språklig bakgrund ska kunna nå innehållet.30 
 

                                                           
25

 Eriksson, Anders (2002), Retoriska övningar – Afthonios progymnasata, Falun: Nya Dox, s. 175 f. 
26

 Ibid., s.48 
27

 Ibid., s.175 f. 
28

 Koppfeldt, Thomas (2005), Gör mig till bild – att arbeta med bilder för att bearbeta I: Emsheimer & Hansson  

    & Koppfeldt (2005), Den svårfångade reflektionen, Malmö: Studentlitteratur. s.177 f.
 
 

29
 Ibid., s.148   

30
 Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger (2004), Språkutvecklande ämnesundervisning. I: Hyltenstam, K. 

    & Lindberg, (2004), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur  

    AB, s.552   
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Enligt Göthlund och Eriksson innebär visuell kultur allt det synliga i kulturen och att det 

visuella ses som en plats där mening skapas och omskapas. Vidare menar de att den visuella 

kulturen och bilders betydelse även påverkar ungdomars socialisation och identitetsarbete i 

hög grad.31
  Gällande studier som gjort kring visuell kultur, kan en undersökning nämnas och 

den kallas Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. Avhandlingen är 

gjord av Anna Sparrman 2002 och handlar om en undersökning som gjorts på ett fritidshem. 

På fritidshemmet gjordes en renovering och Sparrman valde att undersöka ett före och ett 

efter renoveringen, hur rummen fick ny ”laddning” och visade sig ha betydelse för vilka 

handlingar som formas innanför fritdshemmets väggar.32  

Björkvall & Engblom (2010:209) skriver att samhällets kommunikativa praktiker förändras 

snabbt och utvecklas i samband med teknikutveckling och globalisering och att skolan har en 

central roll i elevernas utveckling av en bredare litteracitetsförståelse. För att elever ska 

utvecklas i takt med samhället och bli medvetna, kritiska samhällsmedborgare behöver de få 

arbeta mer med multimodalitet i skolans värld.33  

Lindberg hävdar att skolan även måste ta hänsyn till eventuella språkliga hinder och ge elever 

som inte behärskar undervisningsspråket helt möjlighet att visa sina kunskaper genom 

alternativa mindre språkberoende tillvägagångssätt. Om eleverna får tillgång till lexikon, 

bilder, grafik och interaktiva och multimodala metoder kan detta göra stor skillnad för 

språkutvecklingen.34  

Danielsson menar att det finns massa olika ämnesspecifika språk i skolan som 

andraspråkselever ska lära sig, detta gäller även bildspråk. Ur ett andraspråksperspektiv kan 

bildspråk ibland försvåra, detta eftersom användningen av liknelser och metaforer bygger på 

att eleverna har det ämnesspecifika språket som bildspråket utgår ifrån. Eleverna måste också 

samtidigt behärska det aktuella ämnesspråket för att förstå innehållet i just detta sammanhang 

i överförd bemärkelse. I ämnen där det finns mycket visualiseringar och illustrationer tas ofta 

för givet att elever hanterar att tolka och läsa bilder av abstrakta fenomen utan någon särskilt 

                                                           
31

 Anette Göthlund & Yvonne Eriksson (2004), Möten med bilder, Lund: Studentlitteratur, s.20 f. 
32

 Sparrman, Anna (2006), Barns visuella kulturer- skolplanscher och idolbilder, Linköping: Studentlitteratur, s.                         

    35 f. 
33

 Björkvall & Engblom. (2010), Flerspåkighet och multimodalitet som lärandepotential. I: Musk, N. & Wedin,  

    Å. (red.) (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 209 
34

 Lindberg, Inger (2007) Bedömning av skolrelaterat ordförråd. I: Olofsson, Mikael (red.) (2007). Symposium  

   2006. Bedömning, flerspråkighet och lärande. Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk.  

   Stockholm: HLS förlag, s.88 
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vägledning. Tanken är ofta att bilderna är förklarande i sig och att de inte skulle kunna vara 

ett hinder, vilket de som sagt kan vara. Danielsson menar att det är viktigt att utifrån ett 

multimodalt perspektiv uppmärksamma elevernas semiotiska resurser och diskutera de val de 

gjort och hur eventuell skrift kan påverka innehållet.
 
För att visualiseringar ska bli stöttande 

för andraspråkselever, måste man tillsammans med eleverna arbeta aktivt med hur de ska 

användas och tolkas, detta för att de ska kunna underlätta meningsskapandet istället för att 

försvåra det.35  

I ett kemiprojekt som gjorts med skrift och bild i lärosyfte, hävdade flera elever att bilder bara 

behövde användas om man inte förstod innehållet i verbaltexten. I intervjuer med eleverna 

uttryckte de också idéer om vad som kan förväntas av olika slags textslag, exempelvis 

ingresser, textrutor och bildtexter. Genom att resonera kring texter de möter och texter de 

själva producerar kan de utveckla sin multimodala litteracitet. Samtidigt kan de få verktyg till 

att kunna förstå själva ämnesinnehållet bättre.36 

 

 

2. BEARBETNING OCH ANALYS 
 

När performansanalyserna gjorts har fem olika delar undersökts utifrån en matris för 

performansanalys (se bilaga 5). De fem delar som analyserats i alla elevtexterna är 

nominalfraser, verbfraser, meningsbyggnad, adverbial och textbindning. I varje del kan en 

text hamna på tre olika nivåer, där lägsta nivån ger 1 poäng, mellannivån 2 poäng och högsta 

nivån 3 poäng. Sammanlagt kan en text få max 15 poäng. Nedan sammanfattas och jämförs de 

två olika texterna som varje informant skrivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Danielsson, Kristina (2013), s.183 f. 
36

 Ibid., s.185  
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2.1 Performansanalys - Informant 1  

 

 
 
 

Den första texten (utan bild) var tekniskt, opersonligt och formellt skriven, den liknade en 

fakta- eller informationstext i sin stil. Den bestod av ganska avancerade nominalfraser, till 

exempel den nuvarande hissen och denna kuperade del, vilket väckte en misstanke om att 

texten var inövad och inte elevens egna ord. Här fick texten 2 poäng men i den andra texten 

som skrevs utifrån fotografierna hamnade den på 3 poäng. Detta eftersom den andra texten 

innehöll fler pronomen och det fanns en säkerhet i växling mellan substantiv och pronomen. 

Andra texten innehöll fler adjektiv som skapar en levande beskrivning, 

prepositionsanvändningen var också i större grad varierad och korrekt. Texten får inte full 

poäng eftersom en del ändelser är fel i båda texterna; första gång(en) i Sverige. Det skulle 

också behövts fler utbyggda nominalfraser för att hamna på en mer avancerad nivå.  

När det gäller analyserna av verbfraser i de båda texterna visade det sig att eleven höjde sig 

från första texten till den andra med 1,5 poäng, från 1 till 2,5. Detta berodde på att det inte 

användes några partikelverb alls i första texten, i den andra användes två stycken, och 

dessutom användes de korrekt. I andra texten finns en större växling mellan olika tempus och 

många olika sammansatta tempus som oftast hanteras som de ska; kan läsa, hade besökt. I 

första texten fanns perfekt particip (är nedlagd) som är en mycket avancerad form, men här 

finns alltså misstanken om att det inte är elevens egna ord som används. Oavsett detta 

avancerade undantag i första texten är den andra texten generellt sätt mer avancerad. Den 

skulle hamna på den högsta nivån om den hade innehållit fler partikelverb. 

Bild nr: 2, Katarinahissen 

Bild nr: 3, Utsikt från Katarinahissen Bild nr: 2, Katarinahissen 
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Även meningsbyggnaden visade att den andra texten (med bilden) hamnade på en högre nivå. 

Det finns många fler bisatser med fler olika slags bisatsinledare (som, när, vad, för att) och 

även spetställda bisatser, vilket tyder på en avancerad meningsbyggnad. I båda texterna 

saknas satsförkortningar, om det hade använts skulle texten hamna på en ännu högre nivå. 

Adverbialen är den enda del i analyserna där de båda texterna ligger på samma nivå, de är inte 

bara tids-, sätts-, och rumsadverbial som används i texterna utan även andra sorter. 

Textbindningen har avancerats lite grann från första till andra texten eftersom det används 

något fler konjunktioner (då, när, och), vilket gör att textbindningen blir något mer varierad. 

Då hela analysen gjorts hamnade den första texten utan bild på den totala poängnivån 7. 

Texten som eleven sen skrev utifrån fotografierna hon tagit, hamnade på poängnivån 11 

poäng, vilket visar att texten förbättrats avsevärt. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att 

eleven skrev helt med sitt eget språk i den andra texten, vilket gjorde texten mer avancerad än 

den som förmodligen var inövad. Detta kan visa att den inövade faktatexten låg på en för hög 

nivå som inte ännu behärskades av eleven, utan bara försvårade i skrivandet.37 Detta leder 

tanken till Vysotsks teori om den närmsta utvecklingszonen. Eleven hade för lite stöttning, då 

hon skrev den första texten. Men och andra sidan är det nyttigt och lönsamt att arbeta på en 

språknivå som är för svår för eleven, men då behövs mycket stöttning för att utvecklingen ska 

vara optimal.38
  I detta fall skulle stöttningen kunna finnas genom att eleven fick ha lexikon 

och diskutera ord och meningsbyggnad med en lärare eller kamrater.  

 

En annan möjlig förklaring till att andra texten (med bild) blev mer avancerad kan vara att 

ämnet, i detta fall favoritplatsen, blivit ännu mer kontextualiserat och situationsberoende för 

eleven. Cummins menar att ju mer situationsberoende en uppgift är, desto lättare kan eleven 

hantera språket. För att andraspråkselever ska utveckla sitt andraspråk maximalt, ska 

uppgifterna kräva hög kognitiv tankeförmåga och samtidigt vara starkt kontextualiserade.
39

  

Genom att eleven besökt och fotograferat platsen och även valt ut två bilder är inte detta 

slumpmässigt gjort, utan väl genomtänkt av eleven. Detta kan ha lett till att uppgiften blivit 

mer kontextualiserad och situationsberoende, eleven har gjort platsen hon skriver om till ”sin 

egen”.  

 

                                                           
37

 Ibid., s.185  
38

 Gibbons, Pauline (2010), s. 43 f. 
39 

Lindberg, Inger (2004), s.472 
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2.2 Performansanalys -  Informant  2 (spanska) 

I den första texten utan bild använder eleven mest enkla basord i sina nominalfraser. Många 

ord böjs fel och en osäkerhet finns kring genus, bestämdhet och plural än så länge; den här 

plats(en) och våras(t) första stora problem(et). Få pronomen används i texten och det finns en 

överanvändning av dem, till exempel: … allt som har hänt mellan hon och jag…(henne och 

mig) och få adjektiv förekommer: första, bästa, stor(a).  

Också gällande 

prepositionsanvändningen är det få 

prepositioner används och de används 

ibland inkorrekt: i sidan av vägen. I den 

andra texten finns fler utbyggda 

nominalfraser och en något större 

säkerhet kring ordens böjning i genus, 

bestämdhet och plural; en smal väg, 

den här bilden. Fler pronomen används 

i denna text än i den första texten: det, 

den, jag, min, vår, vi men fortfarande 

förekommer väldigt få adjektiv. I denna 

text används fler prepositioner än i den 

tidigare texten och de används även 

korrekt: i, bredvid och med. Detta  visar 

att eleven avancerat och hamnar på 

mellannivån istället för lägsta nivån i 

matrisen. 

Gällande verbfraser försämras texternas språkanvändning enligt performansanalysen, men 

bara en aning. Den första texten hamnade mellan den lägsta och mellersta nivån i matrisen 

eftersom det fanns utbyggda verbfraser, till exempel: kunde lära mig att acceptera. Den 

innehåller även många sammansatta tempus: har hänt, har suttit, kunde lära och en del 

mindre vanliga verb finns; bråka och analysera. Inga partikelverb används alls. I den andra 

texten används däremot bara ett sammansatt tempus; har valt. Den är mestadels skriven i 

Bild nr: 4, Hötorget/Drottninggatan 
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presens med enkla vanliga verb och enkla tempus. Inga partikelverb finns här heller, detta gör 

att texten placeras på den lägsta nivån i matrisen.  

När det gäller meningsbyggnad avancerar eleven något från första texten till den andra. Detta 

eftersom den första bara innehåller två bisatser, enkel meningsbyggnad och rak ordföljd 

används mest. I de bisatser som finns blir ordföljden inkorrekt, det blir en osäkerhet vid 

spetsställning och endast en satsförkortning: … och (att) hon analyserade... Tyvärr blir den 

meningen med satsförkortning fel i andra bemärkelser. I den andra texten finns fler bisatser, 

där ordföljdens fortfarande är en svårighet för eleven, till exempel behärskas inte BIFF-

regeln. Eleven börjar ändå göra mer avancerad meningsbyggnad, fler bisatser och 

satsförkortningar finns: och (att) det finns många affärer och kafeterior. Spetsställning finns 

inte heller i texten. Hur som helst visar eleven försök till att bygga fler avancerade bisatser 

och detta gör att texten kan placeras på en något högre nivå än den första texten.  

De adverbial som finns i båda texterna är få och de varieras inte särskilt mycket utan 

beskriver bara tid, rum och sätt. För att bli mer avancerad skulle variationen av adverbialen 

vara större. Båda texterna hamnade i detta avseende på den lägsta nivån i matrisen. Analys av 

textbindningen visar däremot att elevens andra text är något mer avancerad än första texten. 

Detta eftersom fler olika sammanbindningsmarkörer används; och, medan, som, så, för att 

och eftersom och textbindningen är mer varierad än i den första texten. 

Då hela analysen gjorts hamnade den första texten utan bild på den totala poängnivån 6,5. 

Texten som eleven sen skrev utifrån fotografierna hon tagit, hamnade på poängnivån 8. Detta 

visar att den andra texten är en aning mer avancerad. I den andra texten är särskilt 

nominalfraserna mer avancerade. Detta kan kanske förklaras med att eleven har en konkret 

bild av sin favoritplats framför sig då hon skriver. Barthes menar att bilder kan förankra och 

specificera skriftens betydelser och tillsammans skapa en helhet.
40 I detta fall förankrar och 

förtydligar kanske fotografiet informantens tankar och minnen. På så vis blir det lättare att 

minnas platsen och även skriva om den. Elevens tankar kan externaliseras ut i den skrivna 

texten, genom att ha bilden som stöd. Ur ett sociokulturellt perspektiv är fotografiet en 

kulturellt skapad artefakt som eleven behöver för att kunna begripa och få kunskap om vår 

värld, som vi annars har en indirekt relation till.41 

                                                           
40

 Engblom, Charlotte (2013), s.199 
41

 Strandberg, Leif (2006), s.19 
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Det kan vara många faktorer som spelar in, till exempel att eleven gått i två veckor och 

funderat över platsen, hon har fått tid att tänka. Det kan också ha att göra med att hon och en 

av de andra informanterna tillsammans diskuterat uppgiften. De har tillsammans utvecklat sitt 

specifika språk om platsen i interaktion med varandra. Enligt det sociokulturella lärandet har 

de lärt tillsammans och skapat ett gemensamt språk då de beskriver sina favoritplatser. Själva 

berättandet kan också påverka då eleven berättat flera gånger om platsen, muntligt och 

skriftligt. Enligt Gärdenfors skapar berättandet ett mönster, ett sammanhang och detta skulle 

kunna främja själva språkanvändningen, vilka ord eleven väljer och hur den väljer att använda 

orden.42  Berättandet kan på så sätt kanske skapa en kontextualiserad förståelse för språket hos 

eleven.  

På en av de analyserade aspekterna, verbfraserna, försämrades den andra texten. Detta kan 

kanske förklaras med att bilder inte alltid bara är positivt att använda för andraspråkselever, 

utan ibland kan försvåra förståelsen av något. Kanske fokuserade eleven så mycket på sin bild 

hon tagit med, vilket ledde till svårighet att förklara skeenden, alltså verben, i sin skriftliga 

beskrivande berättelse. För att visualiseringar ska bli stöttande för andraspråkselever, måste 

man tillsammans med eleverna arbeta aktivt med hur de ska användas och tolkas, detta för att 

de ska kunna underlätta meningsskapandet istället för att försvåra det. 43
 För att bilderna skulle 

fungera mer stöttande och underlätta för eleverna skulle vi kunna haft ett samtal innan de 

började berätta utifrån sina bilder, ett samtal om hur bilder kan tolkas, förstås och användas på 

bästa sätt. För att bilderna skulle underlätta i elevens meningsskapande och skriftliga 

framställning, skulle skrivandet kunna föregås av ett bildsamtal. Där skulle bildens denotation 

och konnotation beskrivits och diskuterats i grupp och bildens betydelse kunde gjorts 

gemensam. Genom bildsamtal kunde elevens egna tankar bättre externaliseras och då hade 

eleven fått grepp om bilden redan innan hon började skriva om den.
44 
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 Gärdenfors, Peter (2006), s.113 
43

 Danielsson, Kristina, s.183 f. 
44

 Koppfeldt, Thomas (2005),  s.169 ff.
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2.3 Performansanalys -  Informant  3 (arabiska)  

 

 

 

Nominalfraserna i elevens första text är mer avancerade än de i den andra. Detta eftersom de 

finns utbyggda nominalfraser som är korrekt böjda och en variation och säkerhet i 

användningen av prepositioner. Ibland blir det fel ändelser, till exempel i mina problemer. 

Eleven använder få pronomen men de som finns används korrekt. Första texten hamnar på en 

mellannivå i matrisen och skulle kunna avanceras om den innehöll fler adjektiv som gjorde 

beskrivningen mer levande. Den andra texten hamnar på den lägsta nivån eftersom många 

felaktiga utbyggda nominalfraser finns, till exempel: på första bild(en). Många prepositioner 

används också felaktigt; skrattat på ett barn, i T-central. Det är också svårt för eleven med 

numerusändelser; bildarna (bilderna), med dubbel bestämning; den här plats(en). Få 

pronomen finns och pronomenet den överanvänds i texten och knappt några adjektiv används.  

Verbfraserna avanceras däremot från första till andra texten eftersom den första texten mest 

bestod av vanliga verb; gå, sitta, finns, äta, lyssna och tänka. Den innehåller bara enkla 

tempus, inga sammansatta och inte heller några partikelverb finns. Den andra texten 

innehåller fler sammansatta tempus; har suttit, har skrattat, har valt och hoppas att jag kan 

se. Alltså finns sammansatta tempus både i presens och futurum. För att hamna på en ännu 

mer avancerad nivå skulle fler partikelverb finnas och tempusanvändningen skulle användas 

med mer säkerhet.  

Bild nr:5, Brunkebergstorg Bild nr: 6, I närheten av Kungsträdgården 
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Meningsbyggnaden blir också mer avancerad i den andra texten. I den första texten görs inte 

särskilt många bisatser, interpunktionen brister och enkel meningsbyggnad med rak ordföljd 

används mest i den första texten. Det finns inget försök till spetsställning i texten, för att 

texten skulle bli mer utvecklad skulle eleven använt fler bisatser, spetsställda bisatser och 

satsförkortningar. I andra texten görs fler bisatser och det förekommer avancerade långa 

meningar. Ofta används fel bisatsinledare och även ordföljden blir ibland inkorrekt. Men även 

om det finns många fel i meningsbyggnaden visar eleven att hen vågar göra mer komplexa 

och svåra meningar i den andra texten. Texten kan således placeras på mellannivån i matrisen.  

Både när det gäller adverbialen och textbindning, befinner sig de båda texterna på en liknande 

nivå då performansanalys görs. Adverbialen varieras inte så mycket utan beskriver mest sätt, 

tid och rum. Användningen av adverbial är lite mer varierad i andra texten, men knappt 

anmärkningsvärt. Textbindningen är enkel och inte särskilt varierad i någon av texterna. Både 

gällande adverbial och textbindning hamnar texterna på den lägsta nivån i båda texterna. 

Hos den tredje informanten är skillnaden mellan de två skrivna texterna allra minst och den 

andra texten har bara förbättrats när det gäller verbfraser och meningsbyggnad. 

Helhetsbedömningen visar att den andra texten hamnar på 6 poäng och den andra på 7 poäng, 

alltså förbättras elevens skriftliga språk med endast 1 poäng. Nominalfraserna har även 

försämrats i den andra texten. Det märkliga är att denna elevs nominalfraser försämrades i den 

andra texten (till bild) medan informant 2 förbättrade nominalfraserna i sin andra text, den 

hon skrev utifrån bilden. Kanske försämrades nominalfraserna för att eleven ännu inte har 

orden till de ting som fanns med i hennes bilder. Hon kanske ännu inte hade tillräckligt många 

ord i sin vokabulär för att kunna beskriva och berätta om de bilder hon valt ut.  

Meningsbyggnaden och verbfraserna blir dock mer avancerade i andra texten.  Till skillnad 

från informant 2 förbättrades verbfraserna då informanten skrev andra texten utifrån bilden. 

Detta kan tyda på att bild inte behöver försvåra för andraspråkselever då de ska skriva vad 

som händer i en text. Tvärtom kan detta visa att andraspråkselever kan skapa en bättre mer 

konkret förståelse genom att de får använda fler olika sinnen. Att bilderna faktiskt kan 

underlätta språkinlärningen och tydliggöra ämnen som inte går att ta till sig enbart med text.45    

 

                                                           
45

 Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger (2004), s.552   
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2.4 Analys av gruppintervju  

 

Den första delen av intervjufrågorna, ”Om uppgiften” ska besvara den andra frågeställningen i 

undersökningen. Den om hur språket skiljer sig åt då eleverna berättar med eller utan bilder 

och hur det i så fall skiljer sig åt. De intervjufrågor som finns under rubriken ”Allmänt om 

bild, skola och språk”, behandlar den första frågeställningen om hur visuellt berättande kan 

främja språkinlärningen för andraspråkselever. 

 

2.4.1 Om uppgiften  

Den 14 mars skedde en gruppintervju med de tre informanterna utifrån några intervjufrågor 

(se bilaga 5).  Alla eleverna tyckte att det var lättare att skriva och berätta muntligt om sin 

favoritplats då de hade bild/bilder att titta på samtidigt. En informant uttryckte det såhär: ”det 

är lättare när man ser än när man bara tänker på platsen. Vi skrev och hade bilderna, det var 

bättre för då vi kunde beskriva och berätta om fler saker.” En annan informant menade att 

bilden av platsen inte hjälpte henne så mycket utan att hon mindes platsen utan bild, eftersom 

det ju var hennes favoritplats och då minns hon den bra ändå. 46  Att det är lättare att se en bild 

av platsen än att bara tänka på platsen då man skriver, kan ha att göra med att bilden 

underlättar externarliseringen av tankarna.  

Då frågan om hur det var att skriva om en plats på svenska ställdes till eleverna svarade en av 

dem: ”Det var svårt för mig för jag kan inte så många ord, de finns i lexikon. Vi kan bara 

skriva de orden vi vet. Men ändå kunde jag förklara, jag kände mig lycklig när jag kunde 

skriva och förklara!” 47  Detta uttalande kan kopplas till Vysotsks närmsta zon för utveckling, 

att uppgiften eleven tilldelats var lite för svår för att klara av på egen hand, men att den 

faktiskt kan klaras av med tillräckligt mycket stöttning.
 
Kanske fick informanten vid just vid 

detta tillfälle tillräckligt med stöttning, och befann sig i den närmsta utvecklingszonen, där de 

största chanserna till utveckling finns.48  Men för att få så mycket stöttning som möjligt skulle 

eleverna fått tillgång till lexikon och fler interaktiva och multimodala metoder skulle de enligt 

Lindberg kunna göra stor skillnad för språkutvecklingen. Lindberg hävdar att skolan måste ta 

                                                           
46

 Intervju med informanter, Introduktionsprogrammet, Sankt Eriks gymnasium, 14 mars 2014   
47

 Ibid.   
48

 Lindberg, Inger (2004), s.472 
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hänsyn till eventuella språkliga hinder. Detta kan göras genom att låta elever som inte 

behärskar undervisningsspråket helt möjlighet att visa sina kunskaper genom alternativa 

mindre språkberoende tillvägagångssätt. Om denna uppgift hade bedömts av mig skulle till 

exempel fotografierna och det muntliga berättandet vägas in lika mycket i det summativa 

uppgiftsbetyget.49   

Skillnaden då eleverna hade bild och inte hade bild, var att bilden gjorde det lättare att komma 

ihåg fler saker från platsen. Informant 3 uttryckte det såhär:  

Vi kan komma ihåg mer när vi har bilden framför oss, vi kan tänka mer, vad vi kände på platsen, 

men när jag ser platsen på bild kan jag minnas känslorna jag hade då jag var där. Men utan bild 

kan jag inte känna samma känslor kanske. Bilden hjälper mig att få tillbaks känslorna jag hade då 

jag var på platsen.
 50

 

Uttalandet ovan kan kopplas till Cummins modell som handlar om hur situationsberoende en 

uppgift är. För att utveckla sitt andraspråk som mest ska elever befinna sig i fältet i modellen, 

där det är hög situationsbundenhet och hög kognitiv svårighet. Att informanten menade att 

bilden fick henne att minnas känslorna bättre, gjorde antagligen att uppgiften om 

favoritplatsen kom närmare henne, blev mer situationsberoende då hon hade bilden att titta 

på.51 

Informant 1 hävdade att det underlättar att ha bild då hon ska skriva eftersom hon redan i 

förväg vet ett antal saker i bilden som hon kommer att beskriva. Hon tyckte det var lätt att 

prata om platsen då hon visade bilden, för då kunde de andra eleverna förstå varför hon 

gillade platsen genom av att bara se bilden. Det finns också en fördel med att kunna titta på en 

bild av en plats utan att fysiskt behöva vara på platsen.52 Kanske hjälpte bilden till berättandet 

och beskrivningen för informanten och berättandet hjälpte i sin tur till att skapa en 

sammanhängande språklig helhet. Berättelsen kännetecknas ofta av att den redogör för en sak 

som en helhet, i detta fall favoritplatsen, och är en grov redogörelse medan beskrivningen 

presenterar del för del.53 Alltså kan bilden kanske hjälpa till att samla ihop de små 

delbeskrivningarna till en berättelse som blir en helhet. Berättandet kan även enligt 

Gärdenfors få människor att minnas saker bättre eftersom det mänskliga minnet är gjort för 
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meningsfulla sammanhang.54
 Då eleverna ser bilden och berättar utifrån den skapas ett 

sammanhang. Eleverna menar att de minns platsen bättre då de tittar på bilden, detta innebär 

att både själva bilderna och berättandet kan verka positivt för att eleverna ska minnas och 

även kunna göra en skriftlig redogörelse av platsen.  

Samma informant tyckte att det var bra att skriva utan bild eftersom man måste använda sin 

fantasi mer då. Senare kom samma elev fram till att fantasin också består av bilder, bara att 

man inte kan ta på dem. 55 Som tidigare nämnts kan visualiseringar försvåra förståelsen för 

andraspråkselever i vissa fall. Om visualiseringarna till exempel består av liknelser och 

metaforer som bygger på att eleverna har det ämnesspecifika språket som bildspråket utgår 

ifrån. Eleverna måste också samtidigt behärska det aktuella ämnesspråket för att förstå 

innehållet i just detta sammanhang i överförd bemärkelse.56
  Men i undersökningskontexten 

kan bilderna som eleverna själva producerat mestadels vara stöttande och utvecklande. Detta 

eftersom de är skapade av eleverna själva, de förklarar inte svåra, abstrakta tekniska fenomen, 

utan något som är starkt kontextualiserat för eleverna – deras favoritplats. Sedan gör 

informanten även slutsatsen att även tankarna är bilder, men bilder som finns i tankarna. 

Alltså behövs bilder alltid, vare sig det är bilderna i fantasin eller de utskrivna fotograferade 

bilderna som vi håller i handen.    

Att eleverna är så överens om att bilder behövs och är viktiga kan ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv. En gemensam sanning och konsensus skapas i den sociala interaktionen och denna 

sanning är kontextuellt bunden. Kulturella och sociala normer konstrueras alltså i samma 

stund som samtal uppstår med eleverna. Detta leder i sin tur till att det inte är någon objektiv 

sanning som uppstår i intervjuerna, utan allt är färgat av både mina och informanternas 

tidigare erfarenheter.  I och med interaktion mellan mig och informanterna och informanterna 

emellan, skapas en gemensam bild av den aktuella situationens verklighet.  
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2.4.2 Allmänt om bild, språk och skola 

Informanterna menade att bild/foto/film kan hjälpa dem att lära sig svenska på flera sätt. 

Informant 2 gav ett exempel: ”Ja, ibland när jag försöker hitta orden och inte kan hitta dem så 

kan jag komma på fler ord och visa andra vad jag menar med bilder.” Informant 3 gav också 

ett exempel som visar hur viktigt det är med bilder: ”Om jag ska träffa en person någonstans, 

måste jag kunna förklara olika platser, vad som finns på platsen. Det kan hjälpa mig i språket 

om jag visar någon en bild samtidigt som jag berättar.” Informant 1 menade att bilder kan 

göra henne nyfiken på att lära sig mer och söka information och kunskap om något. Om hon 

till exempel ser en staty, letar hon fram information om den, läser på svenska och lär sig på så 

sätt många nya ord och får möjlighet att utveckla sitt svenska språk.57 Eleverna ger uttryck för 

att bilder behövs i många situationer och kan underlätta andraspråksinlärningen för dem. 

Kress och Jewitts teori om multimodalt lärande kan utifrån dessa intervjusvar kunna användas 

mer i undervisningen för andraspråkselever. Enligt teorin består språk av många delar som 

tillsammans representerar den totala meningen av budskapet. Därför är det viktigt att arbeta 

utifrån detta perspektiv, där alla olika uttryckssätt behandlas som lika betydelsefulla i fråga 

om mening och kommunikation.58  

Eleverna tycker att bilder är viktigt i undervisningen i skolan. En av informanterna poängterar 

att bilder faktiskt är ALLT man ser runtomkring sig och därför är det extra viktigt att arbeta 

med bilder i skolan. Informant 3 menar att de använder mycket bilder/film i skolan, till 

exempel på historielektionerna då de ser filmer som handlar om historiska skeenden. Alla tre 

tycker att det blir roligare om de får se film om något ämne istället för att bara läsa böcker. En 

avslutande idé som kom upp hos en informant var att hon tänkte sig att man skulle kunna lära 

sig väldigt mycket, språkligt och ämnesmässigt genom att göra egna filmer. Hon menade att 

de skulle kunna göra film om något ämne de läst om och på så sätt kunna leva sig in i olika 

historier. Då skulle det vara lättare och roligare att lära sig ett visst innehåll i ett skolämne.59   

Dessa intervjusvar stämmer väl överens med tidigare forskning inom ämnet. Till exempel som 

Holmgaard & Wikström menar att undervisningen kan göras mer konkret för 

andraspråkselever genom att de får använda alla sina sinnen för att uppnå bättre förståelse. En 

del språkliga aspekter kan lättare läras in av andraspråkselever med hjälp av till exempel bild 
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och/eller film. Dessa multimodala källor och metoder kan underlätta och berika inlärningen 

för andraspråkselever, de kan lära sådant som inte går att ta till sig enbart med text.60 
 

2.5 Gestaltning – process och reflektion 

Den gestaltande delen i undersökningen började med att elevernas fotografier samlades in, 

eleverna mailade sina bilder till mig. De platser som eleverna valt var: Hötorget, 

Brunkebergstorg och Katarinahissen. De hade varit där och fotograferat platsen  (berättat om 

platsen visuellt) som de valt som sin favoritplats och som de sedan fick berätta om både 

muntligt, skriftligt och visuellt.  

Sedan började jag fundera över hur språkinlärning kan kännas och fungera, att det inte alls är 

som en jämnt stigande kurva att lära sig ett nytt språk. Ofta saknas så många ord i det nya 

språket som man redan kan på sitt modersmål och detta kan vara frustrerande för många. En 

dikt som skrevs av mig i höstas plockades fram  igen. Dikten kan förklara hur det känns att 

sakna bitar i ett språk, hur frustrerande det kan vara att inte hitta de ord som behövs och att 

inte kunna göra sig förstådd.  
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  Holmegaard,  Margareta & Wikström, Inger (2004), s.552   

Mitt språk 

 

Mitt språk, deras språk, vårt språk, ditt språk. 

 

Ibland tar det slut på ord. 

 

Ibland härjar orden som en storm på öppet hav och  

kan inte stoppas. 

 

Ingen förstår mitt språk. Alla förstår mitt språk. 

 

Varför talar jag annorlunda ibland? 

Varför talar jag inte alls ibland? 

 

Orden ekar i huvudet, ekar av betydelser och mening.  

Men jag  förstår inte språket, förstår inte vad de säger,  

vad de menar. 

 

Jag är liten, språket är stort, språket är makt. 

Språket slår ner mig. 

 

Språket öppnar mig men samtidigt fängslar och 

begränsar det mina tankar. 

Språk är vackert. Språk är viktigt. 

Varför förstår ingen mig? 

Jag ska sluta prata, orden berättar inget om 

verkligheten eller om mig själv. 

Jag blir ett barn igen, de tittar på mig som om 

jag var dum i huvudet. 

Men egentligen förstår jag allt. Det saknas bara 

ord för mina tankar. 

Jag vet så mycket mer än orden som finns. Hur 

ska jag förklara mig? 

Kan inte säga vad jag menar, språket räcker inte 

till… 
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Efter detta började  pusselbitar göras av elevernas skriftliga texter och klippas  isär, detta 

gjordes för att jag tänkte på språket som ett pussel. Andraspråket kan vara som ett pussel där 

vissa bitar fortfarande saknas och att ett pussel liksom språket ofta tar lång tid att bygga. 

Ibland hittar man platsen till många bitar väldigt snabbt men ibland dröjer det länge innan 

man kan placera någon pusselbit alls på rätt plats. På detta sätt får  pusslet fungera  som en 

metafor för andraspråksinlärningen.  

 

För att fånga känslan bestämde jag mig för att köra en stopmotionfilm med stillbilder som 

gjorts i programmet photoshop. Det hela gick ut på att elevernas fotografier av platsen  

användes och sedan  lades ett lager  på i photoshop med ett vitt pussel som jag ritat. Undan för 

undan i filmen föll pusselbitarna bort och informanternas fotografi i bakrunden växte fram 

och blev allt mer synligt för varje pusselbit som föll bort. Detta kan jämföras med elevernas 

språkinlärning, att allt eftersom  tiden går blir det svenska språket (deras andraspråk) mer och 

mer tydligt och synligt. I filmen lades även  informanternas berättande röster in som ljudspår, 

detta för att bilderna skulle bli mer levande och för att personerna som deltagit i 

undersökingen skulle få ta plats.  

 

För att faboritplatserna som eleverna fotograferat skulle få komma fram ännu mer i filmen, 

promenerade jag till platserna och spelade in ljud med diktafon. Det var ljud från gatan; vatten 

som sprutade i fontänen, dragspelsmusik från en gatumusikant och annat gatuljud. Detta ljud 

lades in mellan informanternas bilder i övergångarna för att åskådarna  ska få en känsla av 

platserna.  

 

Resultatet av det visuella arbetet blev alltså en film, en kortfilm som är en animation, där 

stop-motion använts som teknik. Om jag skulle fortsätta med den visuella delen av 

undersökningen skulle informanternas bilder skrivas ut stort och placeras synligt. Det finns en 

önskan hos mig att deras visuella framställningar skulle få ta plats i någon utställning eller i 

någon offentlig miljö. Detta för att deras visuella röster ska värderas och enligt mig också 

borde få ta mer plats i vårt samhälle. Detta eftersom  det ofta bara är erkända konstnärer som 

får chans att visa sina bilder, men att  dessa ungdomar också har något att viktigt visuellt att 

berätta.  
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3. TOLKNING OCH RESULTAT 
 

En del av resultatet i undersökningen har framkommit i bearbetnings- och analysdelen, men 

här nedan kommer resultaten från analysen att sammanställas, tolkas och diskuteras.  

 

3.1 Resultat av Performansanalyser 

 

  

Text 1, utan bild 

 

Text 2, med bild 

 

Textjämförelse  

 

Informant 1 

(grekiska) 

 

 

 
Vid analys av text 1, fick 

texten helhetsbedömningen 

7 poäng. Misstanke om 

inlärd faktatext om 

Katarinahissen finns hos 

mig. Väldigt tekniskt och 

formell faktatext. 

 

 
Vid analys av text 2 (med 

bild) blev 

helhetsbedömningen 11 

poäng. Denna text skrevs 

utifrån bilden och eleven 

använder bara sitt eget 

språk. 

 
Texten hade enligt 

analyserna förbättrats 

språkmässigt med 4 poäng. 

Då eleven skrev utifrån 

bilden avancerades språket 

och blev samtidigt mer 

personlig, levande och 

informell. 

 

Informant 2 

(spanska) 

 

 

 
Vid analys av text 1, fick 

texten 6,5 poäng totalt. 

Texten är enkel och 

innehåller många 

inkorrekta meningar. Fler 

sammansatta tempus i 

verbfraser finns. 

 
Vid analys av text 2, blev 

helhetsbedömningen 8 

poäng.  Nominalfraserna 

och meningsbyggnad är 

mer avancerade, en hel del 

bisatser finns. Men 

verbfraserna är enkla och 

endast ett sammansatt 

tempus finns. Texbindning 

ganska varierad. 

 
Text 2 (med bild) hade enligt 

analyserna förbättrats med 

1,5 poäng. 

Resultatet visar att eleven 

avancerat språket i sin andra 

text något, särskilt gällande 

nominalfraserna och 

meningsbyggnad, gällande 

verbfraser har den andra 

texten försämrats med en 

halv poäng. 

 

 

Informant 3 

(arabiska) 

 

 

 
Vid analys av text 1, fick 

texten 6 poäng totalt.  

En del utbyggda 

nominalfraser finns i 

texten men verbfraser och 

meningsbyggnad är enkel 

och på en lägre nivå.  

 

Vid analys av text 2, blev 

helhetsbedömningen 7 

poäng.  Meningsbyggnad 

och verbfraser är mer 

avancerade. Men 

nominalfraserna är enklare, 

få adjektiv finns och orden 

böjs ofta felaktigt. 

 

 

Texten hade enligt 

analyserna förbättrats 

språkmässigt med 1 poäng. 

Språkmässigt var de båda 

texterna väldigt lika, de 

hamnar på nästan samma 

nivå i bedömningen. Svårt att 

avgöra om språkbruket i sin 

helhet förbättrats i andra 

texten eller inte. 

Helhetsintrycket är att de 

båda texterna egentligen har 

samma språkliga nivå. 

 

I tabellen ovan sammanfattas resultaten från de sex performansanalyser som gjorts av 

informanternas skriftliga texter. Informant 1 är den som avancerar mest från första texten till 

den andra, både informant 2 och 3 avancerar väldigt lite från första till andra texten.  Gällande 
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informant 2, går det att se en förbättring i texternas helhet, detta eftersom textbindningen, 

nominalfraser med adjektiv, rätt prepositionsanvändning och mer avancerad meningsbyggnad 

finns. Hos informant 3 går det däremot inte att se en tydlig, självklar förbättring mellan text 1 

och 2, texterna ger samma helhetsintryck och gällande alla analyserade delar i analysen, är de 

båda texterna väldigt likartade. Detta resultat kan delvis besvara den inledande 

frågeställningen genom att det visar att ett visuellt berättande faktiskt kan främja 

språkinlärningen, i alla fall gällande den skriftliga språkproduktionen. Att arbeta med visuellt 

berättande på detta sätt, att eleverna fått berätta och beskriva sin favoritplats med hjälp av sina 

egna utvalda fotografier, kan alltså främja språkinlärningen. Tyvärr har inte det muntliga 

berättandet kunnat analyseras i detta arbete, på grund av tidsbrist.  Men det finns svar från 

intervjuerna som visar att det även blir lättare att tala på sitt andraspråk, då det finns en bild 

att utgå ifrån.  

Resultatet kan även besvara den andra frågeställningen, det skriftliga språket skiljer sig åt då 

eleverna berättar med och utan bild. Hos de två första informanterna går det att se en tydlig 

förbättring och en mer avancerad nivå då de skriver utifrån bilder. När det gäller den tredje 

går det däremot inte att tydligt och tillförlitligt se någon skillnad utifrån analysresultaten. Men 

skillnaden som framkommit hos de första informanterna är att texterna i sin helhet blivit mer 

avancerade i språket. Den första elevens andra text blev mer personlig, eleven använde sina 

egna ord mer, språket avancerades och blev mer levande och informellt. Detta kan förklaras 

med att den första texten var en inlärd faktatext och därför är det svårt att veta hur mycket det 

gör att texterna skiljer sig åt. Kanske skulle elevens texter skilja sig mindre åt om eleven hade 

skrivit utifrån sina agna ord i den första texten också. Den andra elevens texter är liknande 

men det går att se att den andra texten, den med bild, skiljer sig från den första. Skillnaden är 

att den andra har fler utbyggda Nominalfraser, mer avancerad meningsbyggnad med fler 

bisatser och textbindning som är mer varierad. Den andra texten hänger samman bättre. 

Verbfraserna försämrades i den andra texten men i sin helhet går det ändå att placera textens 

totala språkliga innehåll på en högre nivå.  

 

3.2 Resultat av intervju och samtal 

När det gäller första frågeställningen, var eleverna överens om att bilder kan främja deras 

andraspråksinlärning på olika sätt och framförallt framhöll de att bilder är viktiga eftersom de 
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finns överallt runt omkring oss och är betydelsefulla. Eleverna tyckte därför att de skulle få 

arbeta mer med visualitet i skolan, detta eftersom bilder är ALLT och därför väldigt viktigt att 

arbeta med och förstå. Förutom att arbeta med bilder och fotografi, vill de arbeta med film i 

skolan. Alla tre tycker att det blir roligare om de får se film om något ämne istället för att bara 

läsa böcker. De tycker också att det skulle vara utvecklande och lärorikt att själva få 

producera en film om något visst ämne, det skulle göra vissa svåra saker lättare att förstå och 

inlärningen skulle bli mycket roligare, menade de. 

Resultaten från gruppintervjun visar att eleverna tyckte att bilden de hade framför sig kunde 

underlätta och vägleda dem i berättandet, då de tittade på bilden kom de på flera saker de ville 

skriva om. En informant menade att det är lättare att prata om platsen då hon visade bilden, 

för då kunde kamraterna förstå varför hon gillade platsen bara genom att se bilden. Då 

behövde hon inte förklara med lika många ord och meningar utan bilden kunde tala för sig 

själv och berätta något bara av att man ser på den. Eleverna menar att det är bra att ha sådana 

alternativa kommunikationssätt som bilder är, då inte orden räcker till. De menade att det 

finns många fördelar med bilder och en av dem var att det är bra att kunna titta på en bild utan 

att fysiskt behöva vara på platsen.  

Gällande den andra frågan om språket skiljer sig åt då de berättar med och utan bilder, 

svarade eleverna som sagt att det underlättar att ha en bild att skriva till, istället för att bara 

tänka på platsen. De hävdade att det var lättare att berätta muntligt och skriftligt till sin bild, 

än då de berättade utifrån minnet. De tyckte att fotografierna de tagit kunde hjälpa dem att 

minnas platsen de skrev och berättade om. Det fanns skillnader att skriva med och utan bild, 

då de skrev utifrån sina tankar sökte de efter massa ord som de ville skriva, utan att komma på 

dem, detta eftersom de inte hade tillgång till lexikon. När de berättade utifrån bilderna kunde 

de komma på fler ord, ord för saker som fanns inuti bilden. Alltså förankrade alltså bilderna 

elevernas tankar och språk och de kunde utgå från de ord som de redan vet om som finns i 

bilden. En annan skillnad de beskrev och berättade om sin favoritplats utifrån bilden, var att 

de lättare kunde känna mer och komma ihåg känslor de hade då de var på själva platsen. 

Bilderna kunde hjälpa eleverna att få tillbaka samma känslor som de hade då de var på 

platsen. En skillnad med att skriva utan bild som informanterna framhöll som positiv var att 

man måste använda sin fantasi mer då, vilket de tyckte var bra övning. Senare kom en 

informant fram till att fantasin också består av bilder och att man på ett sätt alltså alltid 
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använder sig av bilder. Hon menade att bilder alltid behövs, vara sig det är bilderna i fantasin 

eller de utskrivna fotograferade bilderna som vi håller i handen.    

3.3 Sammanfattning av resultat 

 
För att koppla dessa resultat till syftet, visar både resultaten från textanalyserna och från 

gruppintervjun att detta arbetssätt som testats fungerar väl att arbeta med. Visuellt berättande 

kan enligt dessa resultat främja språkinlärningen på flera sätt. Till exempel kan elevernas egna 

fotografier fungera som utgångspunkt då de ska berätta och beskriva något för andra. Syftet 

var att hitta arbetssätt som är språkutvecklande och samtidigt bildpedagogiska, vilket 

arbetssättet i workshopen verkar vara. De är bildpedagogiska på så sätt att eleverna 

tillsammans betraktar bilder och samtalar om dem, de beskriver en plats genom att fotografera 

och kan motivera varför de valt ut vissa bilder. Det språkutvecklande är både då de diskuterar 

bilderna med varandra, skriver texter utifrån bilden och berättar för oss andra om platsen på 

modersmålet och på svenska. Resultatet visar att det går bra och är produktivt att kombinera 

de två ämnena media/bild och svenska som andraspråk. Detta eftersom bild och språk kan 

komplettera varandra och jämföras, de olika modaliteterna kan kombineras i en och samma 

uppgift och leda till ett multimodalt lärande som främjar andraspråksinlärningen. 

Inledningsvis beskrevs i syftet en önskan om att undersökningen skulle generera förståelse om 

och ge redskap till att bedriva undervisning med läroprocesser där eleverna arbetar visuellt, 

multimodalt och samtidigt ges möjlighet att utveckla sitt andraspråk. Detta har 

undersökningen gjort på så sätt att de workshops och intervjun som hållits visat att behovet av 

att arbeta multimodalt finns hos eleverna. De menade även att det underlättade för dem 

språkmässigt då de använde sina fotografier att tala om. De tyckte det var bättre och lättare att 

skriva och berätta utifrån bilder än då de inte hade bilder. Resultatet visar alltså att det är 

gynnsamt och även önskvärt hos eleverna att arbeta multimodalt, med visualitet kopplat till 

språkinlärning. Genom undersökningen har ett sätt att arbeta testats, och det verkar fungera 

väl men det finns självklart hundra andra tänkbara sätt att arbeta bildpedagogiskt och 

språkutvecklande på.  
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4. SLUTDISKUSSION 
 

4.1 Metodreflektion och fortsatta studier 
 

Valet av metoder går att reflektera över, till exempel över valet att ha en gruppintervju istället 

för att intervjua varje informant enskilt. Detta kan ifrågasättas eftersom någons åsikt kan 

påverka vad de andra tycker, det kan uppstå en slags konsensus gällande frågor och det 

behöver inte vara trovärdigt, utan kan förklaras med att ett grupptryck uppstått under 

intervjusessionen. Några elever kanske bara håller med för att de inte vågar tycka annorlunda 

och vill passa in. Om det istället gjorts enskilda intervjuer skulle kanske informanterna känna 

att de kunde vara mer ärliga och öppna med vad de hade för egna tankar kring 

intervjufrågorna. Detta är svårt att avgöra och det finns självklart fördelar med gruppintervju, 

exempelvis att fler tankar väcks i mötet och samtalen mellan informanterna. Gruppintervju 

valdes eftersom det går i enlighet med det sociokulturella lärandet, där man tillsammans 

skapar mening genom interaktion.61 

 

Min roll som forskare bör också reflekteras över, eftersom det kan hända att objektiviteten i 

undersökningen kan minska i och med min förförståelse och min inställning till ämnet som 

undersökts.62
  Självklart är frågorna i frågeställningen och i intervjufrågorna autentiska, men 

samtidigt finns en förkunskap i ämnet som kan ha påverkat resultaten. Min inställning till att 

arbeta visuellt med andraspråkselever är positiv och det kan medföra att de kritiska 

glasögonen på undersökningen inte blir lika djupgående. Den positiva inställningen och de 

personliga erfarenheterna kan även ha påverkat informanternas svar under gruppintervjun, de 

kanske märkte vad jag tyckte och försökte ge mig de svar som de trodde att jag var ute efter. 

 

Något som inte undersöktes noga och analyserades var elevernas fotografier, vilket skulle 

vara intressant ämne att studera i framtida studier. Vilka bilder eleverna fotograferade, hur 

bilderna togs och hur dessa val av bilder kan påverka språkproduktionen, skulle vara 

intressanta frågor att undersöka. Då skulle man kunna jämföra hur olika slags bilder kan 

främja språkinlärningen, då elever själva producerar bilder. Då skulle andra analysverktyg 

behövts, multimodal analys skulle kunna göras, för att se hur olika modaliteter samspelar och 

påverkar varandra. Men den genomförda studien var tvungen att begränsas genom att 
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undersöka det skriftliga språket i relation till bilderna. För att kunna fokusera på elevernas 

bilder och analysera dem, behövdes denna studie först genomföras för att kunna ligga som 

grund till en framtida undersökning. Resultaten som studien uppvisar behövs för mig för att 

kunna gå vidare i mina tankegångar och för att väcka nya frågor. 

 

Fokus i den genomförda studien låg på att undersöka det skriftliga språket. I en annan 

undersökning skulle det vara intressant att undersöka hur skrift, bild och andra multimodala 

läromedel kan främja alternativt verka negativt för andraspråksinlärningen. Vissa bilder i 

lärokontexter kan förenkla förståelsen av ett innehåll och vissa visualiseringar kan försvåra 

förståelsen. Vilka visualiseringar och multimodala källor som är effektiva att använda i 

undervisningen för andraspråkselever, skulle vara ett intressant ämne för framtiden. 

 

4.2 Sammanfattande diskussion 

 
Resultatet som framkommit i studien, visar att bilder och multimodalitet kan främja 

språkinlärningen. Detta resultat kan endast säga något om just denna fallstudie, är inte 

generaliserbart och går inte att applicera på ett större allmänt plan. Det går heller inte att dra 

några slutsatser om språkinlärningen i sin helhet, snarare om den skriftliga språkproduktionen 

eller språkförståelsen. Anledning till att begreppet språkinlärning används i undersökningens 

frågeställning är att det är ett begrepp som alla förstår och på så sätt kan undersökningen rikta 

sig till en större grupp människor.  

 

Hur som helst har resultatet från textanalyserna och gruppintervjun bekräftat en del resultat 

från tidigare forskning inom området. Forskning som visar att andraspråkselever lär sig bra 

med flera olika modaliteter och inlärningssätt, som inte bara är skriftbaserade, 

överensstämmer med metoderna och resultaten i denna studie. Det som utmärker den 

genomförda studien är att det gjorts språkliga analyser och närläsning av elevtexter. Dessa 

analyser visar att två av tre informanter förbättrat sitt skriftliga språk då de skriver utifrån 

bild. Detta kan säker ha andra förklaringar, till exempel att de fått hålla på med uppgiften 

längre vid skrivandet av andra texten, att de lärt känna platsen mer eller att de redan berättat 

om platsen flera gånger vid andra skrivtillfället. Men det kan också ha att göra med bildens 

förmåga att förankra elevens tankar och att kunna externalisera dem ut i skrift.63 Genom att 
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tolka resultaten går det ändå att dra den slutsatsen, att visuellt berättande ofta främjar 

andraspråksinlärningen. Det går även att dra slutsatsen att andraspråkselevers skrivna texter 

kan se olika ut, beroende på om de skrivit med eller utan bild.  

 

I Anna Sparrmans undersökning av rummen innan och efter en renovering av ett fritidshem, 

visade det sig att renovering av rummen och den visuella omgivningen hade inverkan på 

barnens handlingar och beteende. Sparrman menar att visuell kultur handlar om hur 

människan utifrån det visuella skapar och omskapar kulturen som omger dem. 64 Min 

undersökning kan kopplas till detta genom att visa att det visuella hade inverkan på hur 

informanterna berättade muntligt och skriftligt om de favoritplatser de valt. Då de själva fick 

fotografera och visa upp sina bilder och berätta om dem, skapades helt andra förutsättningar 

för deras ordförråd och förmåga att berätta. Förmodligen skapade deras bilder en starkare mer 

personlig koppling till platsen. Därför blev det lättare för dem  att göra platsen till sin egen 

och även att språkligt (både muntligt och skriftligt) kunna förmedla sin favoritplats till oss 

andra.  Det spelar stor roll vilken modalitet/vilka modaliteter  som eleverna utgår ifrån då de 

berättar. Då de utgår från sina fotografier, blir det lättare att både tala och skriva på sitt 

andraspråk svenskan.  

 

Undersökningen har även gett mig redskap till att arbeta ämnesintegrerade på ett produktivt 

sätt som både är bildpedagogiskt och språkutvecklande. I och med detta finns en grund för hur 

det går att arbeta med dessa ämnen i min framtida undervisning. Detta hjälper även till att veta 

vilka metoder och teorier som kan användas i det praktiska pedagogiska arbetet med 

andraspråkselever. En tanke som jag länge haft är att bilder är betydelsefulla, viktiga och en 

källa till kunskap och förståelse. Denna tanke har genom denna studie rotat sig ännu mer hos 

mig, att bilder är viktiga och kan skapa läromiljöer där både ämneskunskap, kreativa 

förmågan och språkkunskap främjas. Bilder kan fungera som en form av stöttning för 

eleverna som inte ännu behärskar språket och arbeta i närmsta utvecklingszonen. Det är zonen 

där det finns utmanande kognitivt krävande uppgifter och där de utvecklas och lär sig som 

mest. Bilden är på ett sätt begreppslös och kan med sin stöttande funktion vägleda 

andraspråkseleverna mot en förståelse för de språkliga begreppen som de ännu inte har.  
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Bilaga 1: Workshop i visuellt berättande – (sammanfattning) 

Tillfälle 1, 60 min 

1. Bestäm en favoritplats, kan vara ett rum, någonstans ute i naturen, hemma osv. och 

skriv ner ca 1/2 A4 om platsen (på svenska). Använd rubriken: Min favoritplats. 

2. Berätta och beskriv platsen för klasskamraterna (på svenska). Spelas in! 

Tillfälle 2, 60 min 

3. Du tar bilder av platsen med din kamera och om du hinner googlar du fram bilder på 

platsen, ritar/skissar av platsen som du minns den. Du väljer ut 1-3 av dina bilder som 

du vill visa upp och berätta om. 

4. Du berättar och beskriver bilderna av platsen för klasskamraterna (spelas in). 

Tillfälle 3, 60 min 

5. Avslutar med att skriva en berättelse/beskrivning om bilderna, motivera och förklara 

varför detta är din favoritplats! Dessa frågor kan du ha som stöd: 

 Vad finns på platsen? Hur ser det ut? 

 Hur känns det att vara på platsen? Hur låter det? Luktar det?  

 Vad har hänt på platsen? Berätta. 

 Påminner platsen om någon annan plats? 

 Varför är platsen viktig? 

 Varför har du just valt denna plats? Varför tycker du om platsen? Motivera och 

förklara. 

6. Intervju där informanterna intervjuas, kommer att spelas in. Djupintervjuer. Utgår från 

frågorna:  

 Vad tyckte ni om de olika delarna (berätta och skriva utan bild, själva bildarbetet, 

berätta och skriva med bild)? 

 När var det lättast att berätta om platsen? 

 Hur hjälper bilder er att uttrycka er i svenska språket?  

 Varför behövs bild tror ni? 
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Bilaga 2: Workshop i visuellt berättande, tillfälle 1, St. Eriks Gymnasium, 6 

mars 2014 

 

1. Berätta kortfattat om din favoritplats, en plats som du tycker mycket om, kan vara ett 

rum, någonstans ute i naturen, hemma, ute på stan m.fl. Du ska berätta fritt på ditt 

modersmål. Kommer att spelas in! De här frågorna kan hjälpa dig: 

 

Var ligger platsen? Hur ser det ut på platsen? Vilka ljud hörs? Hur luktar det? Hur 

känns det att vara där? 

Varför tycker du om platsen? Vad är speciellt med platsen? 

Vad har hänt på platsen? Berätta. 

 

2. Nu ska du skriva om din favoritplats på svenska, skriv ner ca 0,5 - 1 A4 om platsen. 

Använd rubriken: Min favoritplats. Frågorna ovan kan hjälpa dig, men bara om det 

behövs! 

  

3. Nu lämnar du din skrivna text till mig, och berättar om platsen på svenska för oss 

andra. Kommer att spelas in. 

 

 

Läxa till nästa vecka: Du tar bilder av en favoritplats med din kamera (mobilkamera går 

bra), du får också rita/skissa platsen om du vill. Sedan väljer du ut 1-2 bilder som du vill visa 

upp och berätta om. Ta med bilderna på ett USB-minne eller ta med en mobilsladd så att vi 

kan lägga in bilderna i min dator, bäst av allt är om ni mailar bilderna (en eller två stycken) 

till min mail: lisaljungman@hotmail.com innan nästa torsdag 13/3. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisaljungman@hotmail.com
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Bilaga 3: Workshop i visuellt berättande, tillfälle 2, 14 mars 2014 

 

1. Ni berättar om bilden och beskriver den för oss andra, spelas in!  

 Först beskriver du vad som finns i bilden, t.ex. längst ner till höger i bilden 

finns en människa, människan sitter på en cykel, högst upp i bilden finns 

blå himmel, I mitten av bilden finns en väg osv.  

 Sedan berättar du om platsen som finns på bilden. Vad har hänt på 

platsen? Varför har du valt denna bild? Var ligger platsen? Hur ser det ut 

på platsen? Vilka ljud hörs? Hur luktar det? Hur känns det att vara där? 

Varför tycker du om platsen? Vad är speciellt med platsen? Hur gjorde du 

när du valde bilden/bilderna?  

 Till slut får alla fråga om bilden och samtala om bilden tillsammans. Vad 

kommer vi att tänka på när vi tittar på bilden? Påminner bilden av platsen 

om någon annan bild/plats ni varit på? 

 

2. Nu ska du skriva om bilden du valt på svenska, skriv ner ca 0,5 - 1 A4 om platsen. 

Använd rubriken: Bilden av min favoritplats.  

 Beskriv bilden, vad finns i bilden? I hörnen? Uppe? Nere? I mitten?  

 Vad kommer du att tänka på då du tittar på bilden? Vilka tankar får du? 

Använd din fantasi! Du får hitta på saker om platsen! 

 Varför har du valt den här bilden? Vad tycker du om bilden? 

  

3. När du skrivit klart så lämnar du texten till mig! Nästa gång är det intervju och 

samtal om uppgiften ni gjort, om språk och bild. Vilken dag kan ni? 

 

 

Lycka till!! /Lisa 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

Om uppgiften: 

 Vad tyckte ni om de olika delarna (berätta och skriva utan bild, själva bildarbetet, 

berätta och skriva med bild)? 

 Hur var det att berätta på sitt modersmål, hur kändes det? 

 Hur var det att skriva om en plats på svenska? 

 Hur var det att skriva om bilden/fotot av din favoritplats? 

 Vad det någon skillnad att skriva utan bild och med bild? På vilket sätt i så fall? 

 Hur var det att berätta om platsen muntligt på svenska? Skillnad utan och med bild? 

 Vilket känns lättast, att berätta utan bild eller med bild? Varför? 

 När var det lättast att berätta om platsen? Varför? 

 

Allmänt om bild, språk och skolan: 

 Hur bilder/film/foto hjälpa er att uttrycka er i svenska språket?  

 Varför behövs bild tror ni?  

 Hur lär ni er svenska på bästa sätt? Skriva, läsa, stava, prata, förstå, uttal osv. 

 Vilket skulle vara det bästa sättet att arbeta för att lära sig nytt språk? 

 Behövs det mer arbete med bild, foto, film, internet, dataprogram i skolan tycker ni? 
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Bilaga 5: Analysschema performansanalys 

Denna bilaga avser att visa det schema för performansanalys som jag utgått från då jag 

analyserat och bedömt elevtexten. Är hämtad från Abrahamsson & Bergman (2005:41) och är 

omarbetad efter Bergman & Abrahamsson, 2004. 
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Bilaga 6: Exempel på analysscheman från performansanalyser 

Performansanalys av informant  2 (spanska) utan bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbfras Adverbial 

 Finit verb Infinit verb Partikel/liknande  

1. kunde fixa   
2. kommer    

3. Har suttit    

4. Har hänt    
5. pratade    
6. analyserade    
7. bråkade    

8. blivit    

9. åker    
10 kunde lära, acceptera, 

analizera 
  

 Preposition Nominalfras inkl. adjektivfras 

  Framförställd 

bestämning 

Huvudord Efterställd 

bestämning 

1.  Den här plats  
2.  Min bästa vän  

3.  Våras första stora problemet  

4. i vänster sidan  av vägen 

5. På den där dag  

Meningsbyggnad 

 Bisats 

1. Jag kommer ihåg att vi har suttit 

på en lejon 

som ligger i vänster sidan av vägen 

2. Det betyder mycket för mig eftersom där jag kunde lära mig att 

acceptera vad som jag är det fel och 

analizera mina fel. 

6.  mina fel  
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Performansanalys av informant  2 (spanska) med bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbfras Adverbial 

 Finit verb Infinit verb Partikel/liknande  

1. kommer gå   
2. finns    

3. tittar    

4. Har valt    
5. står    
6. ser    
7. krammar    

8. står    

 Preposition Nominalfras inkl. adjektivfras 

  Framförställd 

bestämning 

Huvudord Efterställd 

bestämning 

1. i  bilden  
2.  En smal väg  

3. bredvid  vägen  

4.   lijon av betong  

5.  Den här bilden  
6. med min bästa vän  

7. med vår favoritlijon av betong 

8.  En stor leende  

Meningsbyggnad 

 Bisats 

1. Det står i bilden Att det finns folk som kommer och gå. 

2. När jag tittar på bilden att folket 

gillar att besöka det hela tiden 

fast det finns inte så bra väder och det är 

lite mörk i himle. 

3. Mit i mellan det finns en smal väg medan bredvid vägen det finns en lejon av 

betong. 

4. Jag har valt den här bilden för att där jag står med min bästa vän…. 
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Bilaga 7: Bearbetning av performansanalyser 

 

Informant 1 (grekiska) - Performansanalys utan bild: 

Nominalfraser: När jag undersöker nominalfraser utifrån performansanalysen visar det sig 

att texten ligger på mellannivån i bedömningsmallen. Detta eftersom eleven gör en del 

utbyggda nominalfraser, t.ex.: den nuvarande hissen. Få pronomen används, men de som 

finns används korrekt. Ibland blir det fel ändelser, då eleven använder sitt eget språk; ett 

vackert utsikt. En hel del adjektiv används; olika, kända, kuperade, första..men används fel 

ibland; Vackert utsikt. Det finns en säkerhet i användandet och variationen av prepositioner. 

För att hamna på en högre nivå skulle fler komplexa nominalfraser finnas och en växling 

mellan substantiv och pronomen skulle fungera smidigt. 2 

Verbfraser: Verbfraserna eleven använder består av är vanliga men även mer avancerade 

verb. Det finns många finita verb men också utbyggda verbfraser: ska börja fungera. Inga 

partikelverb används alls. Detta visar att texten kan placeras mitt emellan den lägsta nivån och 

mellannivån i matrisen. Detta eftersom många avancerade verb och tempus används, perfekt 

particip – är nedlagd, vilket ofta är en svår form att lära sig. Men för att kunna placeras i 

mellannivån skulle fler partikelverb användas och även fler utbyggda verbfraser. 1 

 Meningsbyggnad: När det gäller meningsbyggnad visar eleven bara exempel på två stycken 

bisatser i texten, i båda används bisatsinledaren för att. För det mesta görs enkel 

meningsbyggnad och rak ordföljd (SVO). Detta placerar texten på den lägsta nivån i texten, 

eftersom spetsställning och satsförkortningar saknas. För att nå en högre nivå skulle fler 

bisatser finnas i texten.1 

Adverbial: Adverbialen som används är inte så många, de adverbial som finns är; (ligger) 

nära, (är) möjligt, (stängdes) i maj, (revs) efter två månader. Detta gör att texten hamnar på 

mellannivån i matrisen, adverbialen varieras och det är inte bara tid, rum och sättsadverbial 

som används, utan även möjligt som ger info om ett tillstånd. För att bli mer avancerad skulle 

variationen av adverbialen vara större. 2 

Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och, 

för att och men, alltså används både underordnande och samordnande konnektorer. 
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Textbindningen är inte särskild varierad utan binds nästan hela tiden samman med och, detta 

gör att texten hamnar på lägsta nivån i matrisen. 1 Helhetsbedömning: 7   

Performansanalys med bild: 

Nominalfraser: Nominalfraserna i texten har avancerats i denna text eftersom fler pronomen 

används och varieras; jag, mig, vi, man och de. Det finns även fler utbyggda nominalfraser; 

En stor del av Stockholm, med min familj osv. Ibland blir det fel ändelser, första gång(en) i 

Sverige. Många adjektiv används; glada, unga, hög, vacker, varmt, fint, första, känd, viktig 

och de används korrekt genom hela texten. Alla dessa faktorer samt att 

prepositionsanvändningen sker med större variation och säkerhet, gör att texten kan placeras 

på den högsta nivån i matrisen. Även att det finns en säkerhet vid växling av substantiv och 

pronomen; Vi ser människor som går över gatan. De ser glada ut och..  3 

Verbfraser: I denna text används vanliga men även fler ovanliga verb och utbyggda 

verbfraser: hjälpte mig ta... Och nu används faktiskt två partikelverb; ser ut och tycker om, 

och de används helt korrekt. Det finns en variation och säkerhet i växlingen mellan olika 

tempus; tycker om (presens)….hjälpte mig ta (preteritum+infinitiv) och sammansatta tempus 

används också; kan läsa, hade besökt. Detta visar att texten kan placeras mitt emellan 

mellannivån och den högsta nivån i matrisen. För att hamna helt på översta nivån skulle 

texten innehålla fler partikelverb. 2,5 

Meningsbyggnad: Även här har texten avancerat en hel del, många fler bisatser finns och fler 

olika bisatsinledare finns; som, när, vad, för att. Det görs spetsställda bisatser; Däruppe finns 

bilder av, vad vi ser från platsen. Generellt sätt finns en mer avancerad meningsbyggnad i 

texten och inte bara rak ordföljd.  Däremot saknas fortfarande satsförkortningar men eftersom 

det finns många bisatser och avancerade meningar kan texten placeras på mellannivån. 2 

Adverbial: Adverbialen som används är; (var) viktig, (är) fint, (ser ut) från uppe (uppifrån), 

(kan) också (läsa). Detta gör att texten hamnar på mellan lägsta och mellannivån i matrisen, 

detta eftersom få adverbial används. Visserligen är det inte tids- sätts- och rumsadverbial som 

används utan mer avancerade, men de är få och de används inte alltid korrekt (från uppe). För 

att bli mer avancerad skulle variationen av adverbialen vara större. 2 
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Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och, 

som, då och när, alltså används både underordnande och samordnande konnektorer. 

Fortfarande är textbindningen inte särskilt varierad utan binds oftast samman med och, detta 

men det finns temporala konjunktioner som ibland används; då och när. Detta gör att texten 

hamnar mellan lägsta och mellersta nivån i matrisen. 1,5 

Helhetsbedömning: 11 

Informant  2 (spanska) - performansanalys utan bild 

Nominalfraser: När jag undersöker nominalfraser utifrån performansanalysen visar det sig 

att texten ligger på lägsta nivån i bedömningsmallen. Detta eftersom eleven gör enkla 

nominalfraser som mest innehåller basord, till exempel: mina fel. Många ord böjs fel och en 

osäkerhet finns kring genus, bestämdhet och plural än så länge; den här plats(en) och våras(t) 

första stora problem(et). Få pronomen används i texten och det finns en överanvändning av 

dem, till exempel: …allt som har hänt mellan hon och jag…(henne och mig). Det 

förekommer väldigt få adjektiv: första, bästa, stor(a). Två av dessa kongruensböjs korrekt 

men ett böjs felaktigt: stor problemet. Få prepositioner används och de används ibland 

inkorrekt: i sidan av vägen. För att texten skulle hamna på en mer avancerad nivå skulle fler 

adjektiv finnas och också fler utbyggda nominalfraser. 1 

Verbfraser: Verbfraserna eleven använder består av mestadels vanliga verb; minns, bråkar, 

sitter, åker. Både enkla finita verb finns men även utbyggda verbfraser, till exempel: kunde 

lära mig att acceptera. Det är enkla tempus som används mest, mestadels skrivs texten i 

perfekt (kunde, pratade), men det finns även många sammansatta tempus i texten: har hänt, 

har suttit, kunde lära.  Inga partikelverb används alls. Detta visar att texten kan placeras mitt 

emellan den lägsta nivån och mellannivån i matrisen. Detta eftersom en del sammansatta 

tempus används och behärskas av eleven, det finns även mindre vanliga verb: bråka och 

analysera. Men för att kunna placeras i mellannivån skulle partikelverb användas. 1,5 

 Meningsbyggnad: När det gäller meningsbyggnad visar eleven bara exempel på två stycken 

bisatser i texten. För det mesta görs enkel meningsbyggnad och rak ordföljd mest (SVO). I de 

bisatser som görs finns det svårigheter med ordföljden …eftersom där jag kunde…ska där 

komma sist i bisatsen (rumsadverbial). Detta placerar texten på den lägsta nivån i texten, 

eftersom det finns en osäkerhet vid spetsställning och endast en satsförkortning: ..och (att) 
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hon analyserade.. Att har tagits bort i satsen men ändå blir meningen tyvärr fel i andra 

bemärkelser, vilket gör att texten inte når mellannivån riktigt. 1 

Adverbial: Adverbialen varieras inte så mycket utan beskriver bara tid, rum och sätt. De 

adverbial som finns är få; (suttit) på en lejon, (ligger) på vänster sidan av vägen, (pratade) så 

länge, alltid. Detta gör att texten hamnar på lägsta nivån i matrisen. För att bli mer avancerad 

skulle variationen av adverbialen vara större. 1 

Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och, 

för, som och eftersom, alltså används både underordnande och samordnande konnektorer. 

Textbindningen är relativt varierad men fungerar inte smidigt ännu, detta gör att texten 

hamnar på mellannivån i matrisen. 2  

Helhetsbedömning av språket: 6,5 

Performansanalys med bild: 

Nominalfraser: Fortfarande gör eleven mest nominalfraser som mest innehåller basord, till 

exempel: min bästa vän. Det finns en del utbyggda nominalfraser: Med vår favoritlejon av 

betong. Däremot finns mer säkerhet kring ordens böjning i genus, bestämdhet och plural; en 

smal väg, den här bilden. Men det finns också en osäkerhet kvar: en stor leende. Fler 

pronomen används i denna text än i den första texten: det, den, jag, min, vår, vi. Det 

förekommer väldigt få adjektiv: smal, bästa, stor(t). Två av dessa kongruensböjs korrekt men 

ett böjs felaktigt: stor leende. I denna text används fler prepositioner än i den tidigare texten 

och de används även korrekt: i, bredvid och med. Detta visar att eleven avancerat och hamnar 

på mellannivån i matrisen, dels eftersom fler utbyggda nominalfraser görs och dels för att fler 

prepositioner finns. 2 

Verbfraser: Fortfarande används mestadels vanliga verb; kommer, finns, står, tittar. Det är 

ont om utbyggda verbfraser i texten och endast ett sammansatt tempus används: har valt. 

Texten är bara skriven i presens förutom har valt (perfekt) och inga partikelverb används alls. 

Detta visar att texten kan placeras på den lägsta nivån i matrisen. Detta eftersom nästan bara 

enkla tempus och vanliga verb används. 1 
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 Meningsbyggnad: När det gäller meningsbyggnad visar eleven fler exempel på bisatser i 

texten, även om vissa blir fel i ordföljden ibland; fast det finns inte så bra väder… Här kan 

inte eleven behärska biff-regeln om att inte hamnar före finit verb i bisats. Eleven börjar göra 

mer avancerad meningsbyggnad, fler bisatser och satsförkortningar finns: och (att) det finns 

många affärer och kafeterior. Spetsställning finns inte heller i texten. Hursomhelst visar 

eleven försök till att bygga fler avancerade bisatser och detta gör att texten hamnar mellan 

lägsta och mellersta nivån. 1,5 

Adverbial: Adverbialen varieras inte så mycket utan beskriver bara tid, rum och sätt. De 

adverbial som finns är fortfarande få; i bilden, hela tiden, bredvid vägen. Detta gör att texten 

hamnar på lägsta nivån i matrisen. För att bli mer avancerad skulle variationen av adverbialen 

vara större. 1 

Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och, 

medan, som, så, för att och eftersom, alltså används både underordnande och samordnande 

konnektorer. Textbindningen är mer varierad än i förra texten men fungerar inte helt smidigt 

ännu, detta gör att texten hamnar mellan mellannivån och högsta nivån. 2,5 

Helhetsbedömning av språket: 8 

Informant  3 (arabiska) – performansanalys med bild: 

Nominalfraser: När jag undersöker nominalfraser utifrån performansanalysen visar det sig 

att eleven ligger på mellannivån i bedömningsmallen. Detta eftersom eleven hanterar att göra 

utbyggda nominalfraser som är korrekt böjda, det finns en variation och säkerhet i 

användningen av prepositioner, endast en preposition används fel, i T-centralen. Ibland blir 

det fel ändelser, till exempel i mina problemer. Eleven använder få pronomen men de som 

finns används korrekt. För att texten skulle hamna på en mer avancerad nivå skulle fler 

adjektiv finnas för att skapa en mer levande beskrivning. Nu finns endast en adjektivhändelse 

som dessutom blir fel; speciellt plats. Även fler utbyggda nominalfraser skulle finnas för att 

texten skulle nå en mer avancerad nivå. 2 

Verbfraser: Verbfraserna eleven använder består av basord, vanliga verb; gå, sitta, finns, äta, 

lyssna och tänka. Både enkla finita verb finns men även utbyggda verbraser, till exempel: 

brukar att gå dit och tycker om att promenera. Det är enkla tempus som används (infinitiv 
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och presens), inga sammansatta tempus finns i texten. Endast ett vanligt partikelverb används; 

tycker om. Detta visar att texten kan placeras i den lägsta nivån i matrisen, för att hamna på en 

mer avancerad nivå skulle fler partikelverb finnas och även sammansatta tempus.1 

Meningsbyggnad: När det gäller meningsbyggnad visar eleven att hen inte gör särskilt 

många bisatser, det är även svårt att avgöra var meningar börjar och slutar eftersom det brister 

i interpunktionen. Eleven gör enkel meningsbyggnad och använder rak ordföljd mest (SVO). 

Det finns inget försök till spetsställning i texten och bisatsinledaren som stämmer inte utan 

skulle varit där i mening 3. Ordföljden är däremot korrekt i texten, förutom i en mening; finns 

där gräs som skulle varit där finns gräs. Detta placerar elevens text på den lägsta nivån i 

matrisen. För att texten skulle bli mer utvecklad skulle eleven använt fler bisatser, spetsställda 

bisatser och satsförkortningar. Till exempel kunde eleven skriva: brukar gå dit, istället för: 

brukar att gå dit.1 

Adverbial: Adverbialen varieras inte så mycket utan beskriver mest sätt, tid och rum. De 

adverbial som finns är få; rakt fram, på stolarna, under solen på sommaren bredvid havet, 

vilket allihop beskriver rum och plats. Detta gör att texten hamnar på lägsta nivån i matrisen. 

För att bli mer avancerad skulle variationen av adverbialen vara större. 1 

Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och 

och sen, med andra ord är textbindningen inte särskilt varierad. För att hamna på en mer 

avancerad nivå skulle sammanbindningen vara mer varierad. Detta gör att texten går att 

placera på den lägsta nivån i matrisen.1 

Helhetsbedömning av språket: 6 

Performansanalys med bild: 

Nominalfraser: När jag undersöker nominalfraser i text nummer 2 (med bild) visar det sig att 

eleven ligger på en lite lägre nivå i bedömningsmallen. Detta eftersom eleven gör många 

felaktiga utbyggda nominalfraser; på första bild(en). Många prepositioner används felaktigt; 

skrattat på ett barn, i T-central. Det är också svårt för eleven med numerusändelser; bildarna 

(bilderna), med dubbel bestämning; den här plats(en). Få pronomen finns och pronomenet 

den överanvänds i texten och knappt några adjektiv används. 1 
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Verbfraser: Verbfraserna eleven använder består ännu mestadels av vanliga verb; finns, 

hoppas, känner, pratade, gav, ser. Nu finns däremot flera sammansatta tempus än tidigare; 

har suttit, har skrattat, har valt och hoppas att jag kan se. Alltså finns sammansatta tempus 

både i presens och futurum. Endast ett partikelverb används; kom hit. Detta visar att texten 

kan placeras i den mellersta nivån i matrisen, för att hamna på en mer avancerad nivå skulle 

fler partikelverb finnas och tempusanvändningen skulle användas med mer säkerhet. Till 

exempel skulle preteritum fortsätta att användas; gick, promenerade, drack, gav, och inte 

perfekt: har suttit och pratat och skrattade (preteritum), att blanda dessa tempus i en och 

samma mening är en korrekt tempusanvändning. 2 

Meningsbyggnad: Fortfarande gör inte eleven särskilt många bisatser, men ändå fler än i 

fösta texten. Det förekommer ganska avancerad meningsbyggnad med bisats inuti bisats: Jag 

tänker när jag kom hit på den här platsen som gick jag och min pojkvän och promenerade och 

drack kaffe… men ofta används fel bisatsinledare och även ordföljden blir inkorrekt ibland, se 

exempelmeningen ovan. Bisatsinledaren som stämmer inte utan skulle varit dit i mening 1, i 

mening 2 blir det istället syftningsfel, … eftersom den (platsen, nej va?!) känner mig glad. 

Men även om det finns många fel i meningsbyggnaden visar eleven att hen vågar göra mer 

komplexa och svåra meningar i denna text än i den första. Texten kan således placeras på 

mellannivån i matrisen. 2 

Adverbial: Adverbialen beskriver mest sätt, tid och rum. De adverbial som finns är något fler 

än i den första texten; bredvid, i mitten, varje år, på första bild, nära gallery.  Detta gör att 

även denna text hamnar på lägsta nivån i matrisen. För att bli mer avancerad skulle 

variationen av adverbialen vara större. 1 

Textbindning: Textbindningen görs genom att använda sammanbindningsmarkörerna och 

och eftersom. För att hamna på en mer avancerad nivå skulle sammanbindningen vara mer 

varierad. Detta gör att texten fortfarande ska placeras på den lägsta nivån i matrisen.1 

Helhetsbedömning av språket: 7 


