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Sammanfattning 
!

Det här är en fallstudie vars syfte är att undersöka de möjligheter och begränsningar som 

multimodala verktyg ger för språkinlärning för en studerande på Svenska för invandrare         

(Sfi). Fokus i studien är en studerande som gör ett inplaceringstest inför skolstarten på Sfi. 

Den studerande har akademiska studier innan ankomsten till Sverige. Den studerande är en 

man runt tjugoårsåldern och pratar ett antal olika språk varav engelska är ett, men 

modersmålet är ett indoeuropeiskt språk. Med hjälp av inplaceringstest, skärminspelning och 

videoinspelning följs den studerande vid tre tillfällen för ifyllande av inplaceringstestet.  

Utifrån dessa inspelningar sammanställs resultatet i sekvenser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och analyseras utifrån Qarin Frankers studier om bildens betydelse, Cummins 

modell för andraspråksinlärning och sociosemiotisk teori. Studien indikerar att användandet 

av mulitmodala verktyg är viktigt och nödvändigt för att koppla ihop tidigare erfarenheter och 

kunskaper, men även som flexibelt och anpassningsbart stöd. Studien indikerar även att de 

multimodala verktygen måste med nödvändighet kompletteras med annat stöd såsom 

pedagogers stöd. Det visar sig vara problematiskt att tolka och förstå bildförslag på nätet när 

man inte delar samma kulturella, språkliga, religösa och erfarenhetsmässiga bakgrund. Den 

här studien påvisar vikten av en sociosemiotisk medvetenhet hos alla som på något vis arbetar 

med andraspråksinlärning för att underlätta språkinlärning för andraspråksinlärare generellt, 

och Sfi-studerande specifikt. Den visar också på de möjligheter som de multimodala 

verktygen kan erbjuda. 
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Förord 
 

Litteracitet är inte en konsekvens av eller orsak till en viss förändring inuti en individ eller i ett 

samhälle, det intressanta är vad människor gör med sina läs- och skrivfärdigheter och det är det 

som är avgörande. (fritt från Frankers 2011: 12) 

Tack! 

Jag vill rikta ett stort tack till min familj Mikael, Josefine och Julia. Ni är allt! Ett speciellt 

tack till Julia, min äldsta dotter som genom sitt bildprojekt där både palestinska elever och 

svenska elever var inblandade, inspirerat till ämnesvalet. Tack även till dig Johan som gjorde 

Julias projekt möjligt och dessutom blev indirekt orsak till att jag började arbeta på Sfi. Till 

min hund Ronia som tvingat mig ut på promenader då jag inte egentligen velat slita mig från 

mina studier. Mamma och pappa. Mamma tack för hjälp med markservice och Pappa, tur att 

du inte har problem med läsning och tålamod.  Och ”lillsyrran” Sara.  Tack!  Sara som likt 

Johan skrivit magisteruppsatser parallellt med mig inom olika discipliner och lärosäten, och 

på så vis blivit studiekompisar. Era stöttningar har varit guld värda! 

Jag vill också tacka elever och personal på Sfi i Hallsberg. Tack vare er öppnade sig en ny 

värld. Tack också för er support på många plan!  

Till mina speciallärarprogramkompisar: Camilla, Gunvor och Ulrika. Tack! Omöjligt att 

kunna genomföra den här studien utan er support. 

Jag vill också i sammanhanget tacka min handledare på Örebro universitet, Karin Allard, som 

på ett alldeles särskilt sätt låtit mig uppleva vikten av de där ”broarna” mellan språk. Tack 

också till Sylvi Vigmo på Göteborgs universitet som genom ett samtalstillfälle sporrade mig 

att våga prova de här metoderna. 

  



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

1.2 Kursplanen för utbildning i svenska för invandrare ..................................................................................... 2 

1.3 Sfi. ....................................................................................................................................................................... 3 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................. 5 

2.2 Uppsatsens disposition ...................................................................................................................................... 5 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING. .................... 7 

3.1 Sociosemiotik och multimodala resurser. ....................................................................................................... 8 

3.2  Andraspråksinlärning och Sfi – Cummins modell ..................................................................................... 10 

3.3 Litteracitet och visuella texter inom Sfi ........................................................................................................ 13 

3.4 Tidigare forskning och dess betydelse för studien. ...................................................................................... 15 

4. MATERIAL OCH METOD .............................................................................................. 17 

4.2 Kontexten för studien. .................................................................................................................................... 20 

4.3 Bearbetning och analys .................................................................................................................................. 22 

4.4 Etiska överväganden ...................................................................................................................................... 23 

4.5 Reliabilitet och validitet. ................................................................................................................................ 24 

5. RESULTAT ........................................................................................................................ 26 

Fråga 2A - Påse ..................................................................................................................................................... 28 
Sammanfattning av resultatet på fråga 2 – Påse. ................................................................................................ 29 

Fråga  2D –Burk ................................................................................................................................................... 29 
Sammanfattning av resultatet på fråga 2D- Burk ............................................................................................... 30 

Fråga 2D – Marmelad .......................................................................................................................................... 30 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 2D-marmelad ................................................................ 31 

Fråga 6 - God ........................................................................................................................................................ 31 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 6-god ............................................................................. 32 

Fråga 7 – Teve/ teven ............................................................................................................................................ 32 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 7-teve/ teven .................................................................. 33 



Fråga 8- Borta ....................................................................................................................................................... 34 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 8-borta ........................................................................... 35 

Fråga 11 – Kanarieöarna ..................................................................................................................................... 35 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 11-Kanarieöarna ............................................................ 36 

Fråga 18 - Lägg ..................................................................................................................................................... 37 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 11-Kanarieöarna ............................................................ 38 

Fråga 20 – Undrar ................................................................................................................................................ 38 
Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 20 -undrar ...................................................................... 39 

6. SAMMANFATTANDE RESULTATANALYS .............................................................. 40 

6.1 Den studerandes multimodala verktygsanvändande utifrån sociosemiotisk teori ................................... 40 

6.2 Andraspråksinlärning utifrån Cummins modell ......................................................................................... 42 

6.3 Visualitet och litteracitet inom Sfi-undervisningen. .................................................................................... 43 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 45 

7.2 Metoddiskussion. ............................................................................................................................................ 48 
7.2.1 För och nackdelar med studiens design och urval ..................................................................................... 49 

7.3 Undervisning, andraspråksinlärning och framtida lärarskap ................................................................... 51 

REFERENSER 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

BILAGA 4 

FIGURFÖRTECKNING 

BILDFÖRTECKNING 

TABELLFÖRTECKNING 
!



! ! !1!

1. Inledning 
!

Sfi, utbildning i svenska för invandrare, är en verksamhet där språket inte delas utan där man 

är beroende av olika artefakter som kan fungera som brobyggare. För även om man har lärt 

sig språket, orden och grammatiken, men inte alla nyanser av intonationerna, eller om man 

har bakgrundskunskaper som är annorlunda än samtalsparten får detta konsekvenser för 

möjligheten att vara delaktig i ett sammanhang, samhälle, stad eller land (Hedencrona & Kós-

Dienes 2003). Inte helt sällan är det bilden som på olika sätt och i olika format får anta denna 

roll som brobyggare. Bilden kan lätt antas vara ett konkret verktyg som på ett tydligt sätt 

förmedlar och kommunicerar det som är i fokus. Möjligen är bilden inte med nödvändighet en 

brobyggare? Kanske är det så att bilder också behöver förstås, utifrån kontexter och kulturer? 

Läsningen av Qarin Frankers (2004, 2007, 2010) studier som handlar om bildens betydelse på 

olika sätt, gjorde det angeläget att ta reda på vilken relevans dessa skulle kunna ha för arbetet 

med Sfi, där jag själv är verksam. Mitt arbete med multimodala verktyg har fått mig att se 

potentialen i att exempelvis datorer, Ipads och Iphones kan erbjuda såväl ljud, bild som 

rörelse1 för att på så många olika sätt som möjligt förmedla kunskap. Men, mera sällan har jag 

själv tagit hänsyn till, eller reflekterat över, att t ex. Googles2 bildförslag till en burk med 

dricka, kan vara mycket svår att förstå, om man saknar motsvarigheten till ordet i sitt eget 

förstaspråk och inte är bekant med sammanhanget för bilden. Kontexten, kulturen och 

erfarenhetens betydelse är stor inte bara vad gäller själva lärandet av bokstäver, ord, läsandet 

och språket. Den har stor betydelse för hur man förstår omgivningen, abstraktioner och 

avbildningar. Vilken typ av stöd behöver en elev för att kunna göra ett inplaceringstest3 då 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
!Multimodalitet definieras som kombinationen av olika semiotiska modaliteter såsom språk och musik, bild 

och rörelse i en kommunikativ artefakt eller en händelse. !

2
!Google är en av flera olika sökmotorer på nätet som föreslår bilder, artiklar etc som relaterar till det sökta ordet 

eller meningen.!

3
!Inplaceringstest är ett standardiserat test som, precis som namnet antyder, används för att placera den 

studerande inom rätt språkprogram på Sfi. Testet genomförs av den aktuella sfi-verksamheten och baserar sig på 
ordkunskap, grammatiska kunskaper, skriftlig och muntlig produktion på det svenska språket. Inplaceringstestet 
används främst då det finns anledning att tro att den studerande har kunskaper som överstiger eller understiger 
de förväntade. 
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den har en dator och en lärare till stöd? Hur använder eleven de olika resurserna och hur kan 

man förstå användningen av digitalt stöd inom Sfi?  

!

1.2 Kursplanen för utbildning i svenska för invandrare 
!

I Kursplanen för svenska för invandrare (Sfi) framhålls språkets betydelse som 

fönsteröppnare mot världen genom att spegla skillnader och likheter mellan människor men 

också hur deras personlighet, bakgrund och intressen spelar stor roll för både skillnader och 

likheter med det nya språket och kulturen. I kommentarerna till kursplanen för 

svenskundervisningen för invandrare (Skolverket 2013) framhålls att språket har betydelse 

både för det egna självförtroendet och för att skapa en trygg bas för att uttrycka den egna 

personligheten. Språket är även en nyckelkompetens och med språk avses då såväl språklig 

medvetenhet, språklig behärskning men också en kunskap om hur man lär sig språk. En 

ytterligare kompetens som kursplanen (Skolverket 2013) anger är att möjliggöra att eleven får 

kompetens om hur den egna språkinlärningen går till. Utbildningen ska ge eleven möjlighet 

att utveckla sin förmåga att använda olika typer av verktyg och strategier för sitt lärande. 

Detta kan ske både individuellt och tillsammans med andra för att på så sätt kontinuerligt få 

stöd i att både skriva och tala svenska. Dessa delar ligger till grund för att eleven ska kunna 

planera och bygga vidare på de egna kunskaperna i svenska språket. Utgångspunkterna, enligt 

Skolverket, är elevens eget modersmål och andra språkkunskaper, men även tidigare 

yrkeserfarenheter, utbildningsbakgrund, intressen och behov. Viktigt är att eleverna ges 

möjligheter att reflektera över likheter och skillnader mellan det svenska språket och kulturen 

och de egna erfarenheterna av kulturer och språk. Sammantaget ligger detta till grund för den 

interkulturella kompetensen. I kommentarerna till den nya kursplanen menar Skolverket 

vidare att det finns ett behov att göra utbildningen mer flexibel både till innehåll och verktyg. 

Kunskapen om språkinlärning ska erbjudans till alla elever oberoende av hur litterat eleven är. 

Att undervisningen inom språkinlärning och läs- och skrivinlärning även kan ske på 

modersmålet framhålls i både kursplan och kommentarer. Men bristen på modersmålslärare 

tas upp i lärarnas tidning 4 och anges som ett stort problem. I läroplanen för 

svenskundervisningen (Skolverket 2013) anges att alla lärare i skolan har ett ansvar för att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4
!http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/10/01/stort-behov-fler-modersmalslarare!
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utveckla elevernas språk. För att kunna lära sig ett språk behöver man god kunskap inom 

framför allt tre olika områden: grammatik, uttal och ordförråd (Enström 2010:9) 

Undervisningens främsta uppgift är att se till att eleven får möjlighet att träna upp sin förmåga 

att fånga upp nya ord i olika situationer och pröva att förstå betydelsen utifrån de ledtrådar 

som finns i kontexten ( Ibid  2010:24). Beroende på hur de olika läromedlen ser ut och är 

upplagda presenteras kontexten på olika sätt. Detta är något som Qarin Franker (2004, 2007, 

2010) forskat mycket omkring, med speciellt fokus på bilden. Bilden erbjuder ett sätt att 

förklara ett ord utan talat språk eller skriven text. De multimodala verktygen5 erbjuder 

ytterligare möjligheter. Det finns flera undersökningar som påvisar att läromedel inom vissa 

ämnen i hög grad påverkar den undervisning som bedrivs i klassrum i Sverige idag6. Därför är 

det särskilt angeläget att undersöka hur olika multimodala verktyg kan stödja 

språkinlärningen generellt, men kanske ordinlärningen speciellt, både för den som undervisar 

och den som deltar i undervisning.  

 

 

1.3 Sfi. 

Sfi, eller utbildning i svenska för invandrare, är en skolform som har som syfte att ge vuxna 

invandrare och flyktingar möjligheter att få de grundläggande kunskaperna i svenska. Vidare 

har utbildningen som mål att ge vuxna invandrare och elever, som inte har de grundläggande 

läs- och skrivfärdigheterna möjlighet att just få utveckla dessa. En studerande, som inte är 

funktionellt litterat7 (annat ord för analfabet) eller som har ett annat skriftsystem än det 

västerländska latinska, har möjlighet att få stöd och möjlighet att förvärva detta inom ramen 

för sin Sfi-utbildning. Det är kommunerna som är huvudman och därmed ansvariga för att 

anordna Sfi. Kommunerna kan välja att antingen utföra det i egen regi eller ge t.ex. 

studieförbund, privata utbildningsföretag eller folkhögskolor i uppdrag att genomföra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5
!Multimodala verktyg= Ipad, Iphone, smartphone, surfplattor, datorer etc som genom sin programvara 

möjliggör språk, musik, ljud, rörelse i olika kommunikativa sammanhang.!

6
!http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-

undervisningen-1.181693 

7 Funktionellt litterat och analfabet kan sägas benämna samma fenomen, men diskuteras på lite olika sätt utifrån 
det sätt som de benämns.!
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undervisningen (Skolverket 2013). Då en invandrare har fått uppehållstillstånd i Sverige har 

denne möjlighet, eller förväntas, att börja studera svenska på Sfi. Sfi- undervisningen är en 

vuxenutbildning som har en egen kurs- och läroplan. I vissa fall behöver man göra ett 

inplaceringstest för att kunna bedöma hur kunskaperna i det svenska språket är för att kunna 

avgöra var eleverna bör placeras. Sfi- utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, 

och den riktar sig till personer som har olika bakgrund, förutsättningar och framförallt mål.  

• Studieväg 1, motsvarande 0-6 års tidigare skolgång, vänder sig som regel till personer 

som har gått i skolan väldigt kort tid och består av kurserna A och B.  

• Studieväg 2, motsvarande 6-9 års tidigare skolgång, vänder sig till de som har gått 

grundskola eller motsvarande och består av kurserna B och C. 

• Studieväg 3, motsvarande gymnasie- eller akademisk bakgrund, vänder sig till de personer 

som har studerat på högskola eller universitet och består av kurserna C och D. 

  

Figur 1.3.1 Sammanfattning över de olika studievägarna och tillhörande kurser inom Sfi. 

 

De fyra olika kurserna visar på progressionen inom Sfi- utbildningen. En elev kan avsluta 

utbildningen i svenska för invandrare efter varje kurs, men det finns en intention hos 

Skolverket att alla elever ska ges möjligheten att kunna studera till och med kurs D. Beroende 

på vilken studieväg som den studerande går, blir B eller C antingen nybörjarkurs eller 

fortsättningskurs. Men kurskraven är desamma oavsett om kursen är nybörjarkurs eller 

fortsättningskurs. Skillnaderna är att kurserna får olika utformning beroende på elevens 

studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten samt vald studieväg. 

Det som bestämmer på vilken nivå en elev ska börja sina studier är en kartläggning av hans 

eller hennes kunskaper och förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för 

möjligheterna att uppfylla kraven (Skolverket 2012).!  

Studieväg1!

Kurs!B!

Kurs!A!

Studieväg!2!

Kurs!C!

Kurs!B!

Studieväg!3!

Kurs!D!

Kurs!C!
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2. Syfte och frågeställningar 
!

Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter och begräsningar multimodala 

verktyg kan erbjuda inom språkinlärning för en elev inom Sfi-utbildning. Med språkinlärning 

avses här närmast ordinlärning, som är en av byggstenarna vid lärande av språk. I 

kommentarerna till den nya kursplanen påpekar Skolverket att undervisningen måste 

”utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för 

eleven att delta i undervisningen” (Skolverket 2013:7). Det gör de multimodala verktygen 

särskilt intressanta i sammanhanget.  Utbildningstiden på Sfi har som syfte att ge de 

studerande möjligheter att lära sig olika typer av strategier och verktyg för sitt lärande. 

Tanken är att detta både ska ske individuellt men även tillsammans med andra. Sammantaget 

blir de viktiga beståndsdelar för undervisningen, men även för att den studerande ska kunna 

vidareutveckla de egna kunskaperna i svenska språket (Skolverket 2013). 

 

Frågeställningar: 

- Hur kan olika multimodala verktyg fungera som språkligt stöd i en testsituation? 

- Vilka möjligheter och begränsningar har multimodala verktyg som stöd för 

språkinlärning? 

 

 

2.2 Uppsatsens disposition 
!

Kortfattat kan uppsatsens disposition beskrivas på följande sätt. Inledning och bakgrund leder 

fram till syfte och frågeställningar som med stöd av olika teorier avgränsar val av metod och 

datainsamlingsinstrument. Resultatet redovisas frågevis i en ordning som följer 

inplaceringstestets ordning och till varje fråga finner man även resultaten från de tre aktuella 

källorna. Därefter sammanfattas och analyseras de resultat som framkommit utifrån Qarin 

Frankers studier om visualitet och litteracitet 8, andraspråksinlärning utifrån Cummins modell 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8
!Här avses!Qarin Frankers ( 2004, 2007, 2010) studier om bildens betydelse för analfabeter och 

andraspråksinlärare inom bl.a. Sfi. !
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och sociosemiotiskt perspektiv. Slutligen diskuteras studiens resultat och metod, framtida 

studier och utmaningar utifrån dess möjlighet att fungera som stöd i ett andraspråksinlärande.  

 

!

!  
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
 

När det gäller andraspråksinlärning och multimodala verktyg 9 finns ett ganska stort 

forskningsfält som studerat elever i tidiga grundskolan däremot finns det inte så mycket när 

det gäller vuxna sfi-studerande och multimodala verktyg.10 Därför är detta ett angeläget 

område att studera då det berör Sfi-studerandes och Sfi-lärares vardag. Det är även viktigt 

utifrån det specialpedagogiska forskningsfältet. Många specialpedagoger och speciallärare har 

uppdrag eller arbetar inom Sfi och det finns ett behov av kunskap inom området. Sfi är 

dessutom en verksamhet som växer enligt Sfi utredningen11. Vid sökningar gällande 

multimodala verktyg utifrån användarperspektiv blir det tydligt att forskningen inom området 

är begränsad. På så vis har jag haft stor nytta av tidigare utbildningar inom det 

datavetenskapliga området med fokus på design av digitala verktyg. I den här uppsatsen 

används huvudsakligen begreppet multimodala verktyg. Ett begrepp som är snarlikt detta är 

digitala verktyg som möjligen används mer i olika sammanhang. Valet av begreppet 

multimodala verktyg ligger på den kommunikativa nivån. Ett digitalt verktyg betonar inte 

bara den kommunikativa sidan, utan även den informativa sidan även om den kan vara 

kommunikativ. Det finns heller inte mycket forskning inom området Sfi och flerspråkiga 

personers läsande och skrivande i Sverige. Internationellt finner man dock mer forskning. 

Marilyn Martin-Jones och Kathryn Jones (2000)12 är två forskare som gett ut en antologi över 

flerspråkigas skriftspråksanvändning i Storbritannien. Viktiga slutsatser från deras arbete är 

att multilingual literacies inte bara handlar om att personerna i studierna skriver och läser på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9
!Multimodala verktyg innefattar Ipad, Iphone, smartphone, surfplattor, datorer etc. som genom sin programvara 

möjliggör språk, musik, ljud och rörelse i olika kommunikativa sammanhang.!

10
!Eva Borgefeldt från Göteborgs universitet håller på med ett projekt som har att göra med betydelsen av 

multimodalitet för elever i årskurs 3. Det som gör den studien lite unik är att hon där använder sig av 
sociosemiotisk utgångspunkt. Hennes projekt blir färdigt 2015. Andra forskare som också  håller på med samma 
typer av frågor ur både etnografiska och semitoiska perpektiv är Anders Björkvall & Eva Jacquet från  
Stockholms universitet respektive Åbo Akademi Vasa.  Deras studie  ’En-till-en’-projekt och nya digitala 
klyftor: En etnografisk och semiotisk studie av platser, praktiker och resurser för högstadieelevers text- och 
meningsskapande vid datorn. !

11
!http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/SFI/presentation_av_sfi_utredningen.pdf [2014-05-01]!

12
!De har gett ut en antologi över olika studier av flerspråkiga människors skriftspråksanvändning i 

Storbritannien. Den går under namnet Multilingual literacies (2000). 
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olika språk, utan att de dessutom lär sig denna kunskap i olika miljöer, inte bara i skolan. 

Wedin (2012) kompletterar det här resonemanget, hon ser att ”människor kombinerar tal och 

skrift utifrån olika språk, med olika skriftspråk. Skriftspråk som i sin tur erbjuder olika stilar 

framförallt med stöd av olika medier” (Wedin 2012:42). Franker (2010) har gjort flera studier 

där hon med hjälp av metodtriangulering försökt fånga in många olika aspekter av hur 

andraspråksinlärare på Sfi förstår och tolkar olika typer av bilder. Bilder som de studerande 

möts av i läroböcker i skolmiljö, men även bilder i form av svenska valaffischer som finns lite 

varstans i samhället i samband med val. Det handlar om olika bilder med olika syften och 

design.  

 

 

3.1 Sociosemiotik och multimodala resurser. 
!

Det sociosemiotiska multimodala  perspektivet hjälper oss att förstå hur kommunikation och 

lärande formas multimodalt i teckenskapande processer och  erbjuder analytiska redskap för 

att närma sig frågor om meningsskapandets och lärandets förutsättningar i olika sammanhang.  

Det sociosemiotiska perspektivet är inte intresserat av aktören som ”person”, heller inte bara 

aktören som varande en del i ett semiotiskt koncept eller som en del i sociosemiotisk metod. 

Perspektivet vill fånga aktören inom olika områden, inte bara inom ett specifikt. Som ett 

förtydligande skulle det sociosemiotiska perspektivet vara lika intresserat av hur en person 

använder ett digitalt verktyg på jobbet, hemma, på semestern och under olika omständigheter.  

Van Leeuwen (2005) och Diane Mavers (2014) menar att sociosemiotik är ett förhållningssätt 

till kommunikation som syftar till att förstå hur människor kommunicerar genom en mängd 

olika sätt i vissa sociala sammanhang Med ett semiotiskt perspektiv på språk menas att 

språket ses som en resurs för att skapa mening. Utifrån semiotiska utgångspunkter kan man då 

antingen mena att språket i sig är ett särskilt system som skapar mening och som därför bör 

studeras i ett eget studium. Eller, så kan man tänka tvärtom att mening skapas av flera resurser 

tillsammans där språket skulle vara en del. Inom semiotiken finns olika inriktningar och inom 

den svenska textforskningen är det sociosemiotiken som har haft störst inflytande. Den gren 

som speciellt har intresserat sig för multimodalitet har blivit särskilt intressant på senare år13.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13
!Se t.ex. Karlsson & Svensson (2012) !
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Multimodalitet har studerats speciellt av van Leeuwen ( 2005) och  Kress och Van Leeuwen 

(2006). Begreppet multimodalitet har blivit ett sätt att beteckna hur det verbala språket bildar 

text tillsammans med olika bilder och layouter. Just Kress och van Leeuwen driver 

resonemanget att behandla bilden som text. Inom sociosemiotiken ses meningsskapandet som 

dynamiskt och konstruktivistiskt, där de multimodala perspektiven öppnar för resonemang om 

hur olika semiotiska resurser formats och formas för att fylla olika behov. Under senare år har 

multimodalitetsforskning som utförts av språkvetare14 varit mindre intresserade av text som 

enhet och fenomen, för att mer fokusera på hur olika semiotiska resurser används. De senare 

åren har kommunikationslandskapet kraftigt förändrats genom främst tekniska framsteg. Det 

har förändrat och skapat nya sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar. De förändrar 

också skolan och dess förutsättningar för undervisning, lärande och kunskapande. För att sätta 

de här begreppen och diskussionen i ett sammanhang och dess betydelse i en kontext ger 

Gunther Kress en illustrativ bild; Vad är det är som gör att vissa parkeringsskyltar fungerar? 

Bara 150 meter innan man ska parkera, behöver bilföraren både hålla fokus på vägen, 

hastigheten och även de andra trafikanterna samtidigt som ny komplicerad information om 

hur, var, när och om parkering är möjlig, ska processas, reflekteras och bedömas. Kress 

(2010) nämner tre delar som parkeringsinformationen använder: text, bild och färg. De olika 

delarna har sina förtjänster. Bilden visar vad som tar för lång tid att läsa. Det skrivna namnet 

blir omöjligt att visa med bild och färgen visar oss vad som är särskilt viktigt att fokusera på 

och menar att utan denna multimodala samverkan skulle inte skylten eller tecknet fungera 

alls.  

 

Simple points often have profound consequences; and so it is here: Consequences 

for learning, for knowing and shaping information and knowledge, for attending to 

and communicating about the world and our place in it. Developing ways of 

thinking about this at once simple and complex phenomenon – that is, setting out a 

Social semiotic theory of multimodality  (Kress 2010:5). 

 

Att samtliga resurser är viktiga i ett lärande är självklart. Kress (2006) menar att det finns en 

tendens att bara det som sker inom institutioner, med särskilt syfte och maktstrukturer med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14
!Se!t.ex. Björkvall & Karlsson  (2011)!
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kursplaner som stöd, kallas för lärande. Sociosemiotiken menar att tekniken lika väl kan 

användas i syfte att bevara och överföra information som att förändra det som är inspelat och 

överfört, genom att skapa nya representationer och interaktioner och på det sättet skapa 

lärande. Sociosemiotik och lärande bygger i grund och botten på samma fråga fast 

positionerad inom olika discipliner. De har något olika syften. Grundprincipen för 

sociosemiotisk analys är att mening skapas genom selektiv kontextualisering. Varje del som 

vi tolkar som ett ”tecken”15 gör vi meningsfull genom att koppla ihop det med egna 

erfarenheter, intertextuella kontexter, situerade kontexter både verkliga men även möjliga. En 

automatiserad process som inbegriper både det fysiska men också individuella och 

kontextuella aspekter (Lemke 2002). Den mening som vi lägger i en handling, en bild eller en 

text är både unik i detta nu och kulturellt beskaffad. Den beror både på den lokala kontexten 

och på andra erfarenheter som gett den mening under andra tider och platser. 

 

 

3.2  Andraspråksinlärning och Sfi – Cummins modell 
!

Det finns som redan nämnts inte mycket beforskat om Sfi-elever och deras lärande i 

allmänhet, och om Sfi och användande av multimedia, i synnerhet. För Wedin blev detta 

ytterst märkbart då hon skulle leda kurs för sfi-lärare i att läsa och skriva på sitt andraspråk 

(Wedin 2010). Det slutade med att hon skrev en bok i ämnet som kom ut 2010. I det material 

som ligger till grund för boken finns gemensamma drag, nämligen att identiteten spelar stor 

roll för hur man utvecklar och lär sig sitt andraspråk (det kan givetvis vara både det tredje, 

fjärde, femte, sjätte eller sjunde språket också, men jag väljer för enkelhetens skull att 

benämna det andraspråk). Cummins (2000) menar att kunskap som i någon mening skulle 

kunna kallas för konceptuell, på ett tidigare erövrat språk, förenklar inlärningen av nästa språk 

då man redan har en referensram med strukturer, enheter och begrepp inlärda som man kan 

jämföra det nya språket med. Som till exempel om ett barn redan förstår innebörden av 

"rättvisa" eller "ärlighet" på sitt förstaspråk, behöver hon bara byta namn till det nya språkets 

namn eftersom innebörden och förståelsen redan finns där. Cummins är en av de forskare som 

studerat just språkutveckling och de betingelser som leder till största möjliga språkutveckling. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 Ett ”tecken ” kan vara en bokstav, en symbol, ett ord, en bild osv 
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Cummins har utifrån sin forskning utarbetat en modell som tar hänsyn till två dimensioner, 

nämligen kognitiv belastning och graden av kontextbundenhet. Modellen redovisas nedan i en 

något modifierad form. 

 

 

Figur 3.2.1. Modifierad och bearbetad figur utifrån Cummins modell och tvåspråkiga elever. 

 

Med hög kognitiv svårighetsgrad menas svåra uppgifter och med låg kognitiv svårighetsgrad 

menas enkla uppgifter. I en kontextbunden situation finns många olika ledtrådar såsom 

omgivning, kartor osv. I en dekontextuerad miljö är det få eller inga ledtrådar som 

uppgiftslösaren har till sitt förfogande. I den vänstra översta delen av diagrammet finner man 

konkreta instruktioner, läsa en karta, titta på en film eller en kommunikation ”öga-till-öga”. 

Detta i kontrast till den högra sidan som har tagit bort kontexten, där är det telefonsamtal, små 

noteringar på lappar, eller att någon bara berättar något. Under den svårare nivån ligger i den 

kontextburna miljön demonstrationer, eller lektioner som ger visuellt stöd, eller att det finns 

modeller och annat att tillgå. I den dekontextuerade miljön finner man standardiserade test 

(som ett inplaceringstestet är), läroböcker, matematiska ordproblem. Inom samma område kan 

man också härleda lektioner med mycket lite visuellt stöd (SERC 2009). Det arbete elever 

genomför kan hänföras till någon av de fyra fälten ovan. Ur ett!språkutvecklingsperspektiv 

menar Cummins att en undervisning som har låg kognitiv belastning och hög 
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kontextbundenhet inte bör genomföras alls eftersom den inte bjuder på några utmaningar och 

riskerar att understimulera inläraren. Det finns dock undantag, nämligen vid de tillfällen då 

något nytt ska introduceras, då kan undervisningen inom det nya språkområdet behöva vara 

mer konkret och kontextbunden. En undervisning som erbjuder en hög kognitiv belastning 

och hög dekontextualiserng är den bästa. Möjligtvis kan multimodala verktyg vara ett sätt att 

tydliggöra och konkretisera undervisningen.  

 

Cummins har tagit fram en modell för att beskriva hur arbetet bör vara upplagt för 

att en andraspråksinlärare ska få möjlighet till maximal språkutveckling.  

 

Om lärarna har en medvetenhet om den sannolika svårigheten av en uppgift, med 

analys som bygger på Cummins modell, kan de bedöma dess lämplighet för icke-

infödda talare i sina klasser och på så sätt undvika mycket frustration. Detta betyder 

dock inte att ESL 16studenter bör utfodras med en diet av icke-kognitivt krävande 

uppgifter. Det kan dock vara fördelaktigt att använda sådan verksamhet under 

studentens första tid i skolan, i syfte att bygga upp förtroende, eller som inledning 

till en mer utmanande aktivitet. Dock bör lärarna snart byta till uppgifter som 

engagerar elevernas hjärnor, genom att ge visuellt eller annat stöd som gör dessa 

uppgifter tillgängliga. När eleverna är bekväma med den här typen av aktiviteter, 

kan de successivt exponeras för arbetsuppgifter som är både kognitivt krävande och 

med ett alltmer minskat kontextuellt stöd. 

Fritt översatt från engelska till svenska från: 

(shttp://esl.fis.edu/teachers/support/cummin.htm .[2014-04-28] 

 

Cummins modell kan användas som redskap i en undervisningsplanering för att veta vilka 

delar som ska bearbetas och med vilket stöd. Men Cummins modell är även utvecklad för att 

beskriva andraspråksinlärning. Andraspråksinlärning enligt denna modell handlar om att möta 

begrepp i ett konkret sammanhang för att successivt kunna använda samma begrepp för att 

kommunicera kunskap och inhämta ny kunskap. Sylvi Vigmo (2010) menar också i sin studie 

att multimodala verktyg skulle kunna vara ett stöd i arbetet att konkretisera och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16
!ESL= English as a second  language, motsvarande svenska som andraspråk!
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kontextualisera. I hennes studie är inte andraspråkselever i fokus utan gymnasieelever som 

läser engelska och hur de på olika sätt lär sig språk via olika medier. Hon menar att elever 

möter engelska kanske 15 timmar i veckan utanför skolan, och tre timmar i skolan. Det borde 

påverka hur man arbetar med och använder språket i skolan. En relevant fråga ur ett didaktiskt 

perspektiv blir vad digitala medier kan betyda för språklärande aktiviteter. Den här studien har 

inte en didaktisk ansats, men frågan är inte därför mindre viktig. 

 

 

3.3 Litteracitet och visuella texter inom Sfi 
!

Qarin Franker (2011) har i sin avhandling som bygger på hennes tre delstudier (Franker 

200417, 200718 och 2011)19 undersökt litteracitet och visualitet inom Sfi. Avhandlingen kan 

sägas befinna sig i spänningsområdet mellan de tre begreppen utbildning, litteracitet och 

flerspråkighet. Utbildning är kontexten för avhandlingen och i två av delstudierna har 

empiriskt material hämtats från Sfi-utbildning. Franker menar i sin första delstudie att det 

finns en tendens i alfabetiseringsundervisningen inom Sfi att kopiera strukturer och innehåll 

från grundskolans tidiga läs- och skrivundervisning för barn och i och med detta helt 

nonchalera de tidigare erfarenheter och kunskaper som eleverna har. Detta har sin grund i en 

skoldiskurs som speglar de tankar och värderingar som finns i samhället i stort. Diskursen har 

en snäv bild av hur läs-och skrivinlärning ska gå till och är inte anpassad efter vuxna individer 

med annat modersmål än svenska. Ineffektiv alfabetiseringsundervisning blir konsekvensen 

om inte en utvidgning av literacybegreppet sker inom skolan och i samhället i stort. Franker ( 

2007) testar i sin andra delstudie empiriskt hur bildanvändningen ser ut inom Sfis 

alfabetiseringsundervisning. Resultatet belyser bildanvändningen ur tre olika aspekter, 

nämligen bildanvändning, lärarnas val av lämpligt bildmaterial och fokus på lärarnas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Qarin Frankers delstudie (2004) I Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en 
tvåspråkig kontext.  

18 Qarin Frankers delstudie (2007) II Bildval i alfabetiseringsundervisningen – en fråga om synsätt? 

19 Qarin Frankers delstudie (2011) III Val, vägar och variation. Vuxna andrapråksinlärare interagerar 
med svenska valaffischer.!
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underliggande värderingar och föreställningar. Resultaten motsäger på sätt och vis 

kunskapsöversikten i den första delstudien (Franker 2004) som menar att undervisningen inte 

använder så mycket bilder och att den kopierar grundskolans läs-och skrivinlärning vad gäller 

bildval. Sfi-utbildningen använder sig av mer bilder än grundskolan och det används inte 

mycket barnbilder. Men det visar sig att bildmaterialet enligt Aronsson (i Franker 2007) är så 

förenklade att de underskattar deltagarnas kognitiva och kreativa förmåga. Den etnokognitiva 

analysen av lärarnas val av material utifrån intervjuer, gav vid handen att lärarna visserligen 

tar hänsyn till elevernas sammanhang på ett sätt, men riskerar att missa den kognitiva, och 

specifikt den perceptuella förmågan, i brist på kulturkännedom (grovt förenklat). Franker 

tolkar i studien lärarnas utsagor och tolkningen av hur dessa väljer i ljuset av den kultur som 

de själva befinner sig i nämligen skolkontexten. Där finner hon främst två mönster, 

”infantiliseringsuppfattningen” där lärarna riskerar uppfatta de vuxna som mindre kognitivt 

begåvade och det andra mönstret är ”andrafiering” där man som lärare kan riskera att hamna i 

ett bristtänkande vad gäller den Sfi-studerande. Frankers resultat visar att det inte finns något 

universelt sätt att förstå bilder utan att de i högsta grad förstås och tolkas utifrån tidigare 

erfarenheter, kunskaper och kulturer. Delstudien visar också att det finns ett helt 

utbildningssystem som genom diverse artefakter såsom kulturer, läromedel, anställda osv 

fortsätter att vidmakthålla ett ”vi” och ett ”dem”. Utanför skolmiljön följer Franker (2011)  

Sfi- studerande i deras möte med valaffischer. Valaffischer kommunicerar med hjälp av både 

text och bild och Franker tolkar gruppernas läsvägar och tolkningsprocesser av affischerna 

med hjälp av bildanalys, sociosemiotisk visuell analys och visuell teoretisk analys.  Resultatet 

visar på en stor variation i hur deltagarna interagerar och tolkar de olika valaffischerna och 

det går inte där att se en klar linje mellan de som helt saknar skolbakgrund och de som har 

hög akademisk utbildning. Lågutbildade uppfattar valaffischer på två sätt nämligen:1. De 

beskriver valaffischernas bildelement eller 2. De fokuserar på texten. Högutbildade å andra 

sidan tolkar affischerna och har fokus på helheten. För lågutbildade blir det överhuvudtaget 

svårt att förstå när de bara väljer att fokusera på ett av elementen och att det saknas 

redundans. Men för de högutbildade blir det också svårt eftersom de inte känner till kulturen 

och mycket av det som presenteras är behandlat utifrån svenska språket och den svenska 

kulturen. Det rådande synsättet på literacy försvårar för nysvenska att ta del av och bli del av 

det demokratiska Sverige. Verbal information når inte fram till någon av grupperna. För att nå 

fram behövs hänsyn tas till mångkulturella och andraspråkliga perspektiv. Avhandlingen visar 

med sina tre delstudier på en brist i såväl Sfi-utbildningen som i samhället när det gäller att 
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anpassa undervisningen och bildstödet efter de tidigare kunskaper och erfarenheter Sfi-

studerande har.  

 

Men det är inte literacydiskussionen som den här studien har i fokus. Däremot har studien 

resurstänkandet som grund och har medvetet valt att använda ett ganska typiskt exempel från 

traditionell svensk utbildningsinstitution, nämligen ett standardiserat test. Dock med andra 

förtecken då den studerande i detta sammanhang har möjlighet att använda sig av andra 

sociosemiotiska resurser. 

 

 

3.4 Tidigare forskning och dess betydelse för studien. 
!

Området Sfi och multimodala verktyg i språkinlärningen är förhållandevis lite beforskat.  En 

del forskning har bedrivits inom andraspråksinlärningen gällande tidigare åldrar och olika 

multimodala verktyg. Då vuxna människor av olika anledningar flyttar till Sverige, finns det  

av naturliga skäl en större erfarenhet. Det finns goda skäl att försöka dra nytta av dessa 

tidigare erfarenheter såväl språkliga som andra. I Skolverket (2013:7) framhålls att 

”Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper 

och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas 

till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål”.  

 

Cummins (2001) ger förslag på hur denna språkinlärning bör vara anpassad för att sedan 

vidareutvecklas i syfte att erbjuda en god möjlighet till progression. I fokus för Cummins 

modell ligger olika grader av kognitiv utmaning och hög grad av kontextualitet och 

dekontextualiserad kunskap. I den delen som rör kontextualitet och dekontextualiet kan 

möjligen den största styrkan med multimodala verktyg ligga i om man använder sig av bilden 

som verktyg. I det här fallet även multimodala verktyg som erbjuder kombinationer av olika 

multimodala verktyg. Franker (2007, 2010) tydliggör dock i sina studier att en bild inte 

nödvändigtvis tolkas på samma vis av alla. Den är i högsta grad situerad och beroende av 

tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket kan innebära vissa begränsningar och bli både 
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förvirrande och försvårande för den studerande. Inom sociosemiotiken försöker man fånga 

alla de aspekter som gör att information och kommunikation fungerar, vilket även inbegriper 

olika typer av digitala verktyg, texter och bilder. Den fångar inte bara perspektivet användare, 

utan fokuserar även de som designar och producerar olika typer av resurser i syfte att nå fram 

med budskap, instruktioner och olika underlättande resurser. Den här studien är dock endast 

inriktad på ”användaren”. Genom att kombinera Cummins modell för andraspråksinlärning, 

Qarin Frankers (2004, 2007, 2010) tre delstudier om visualitet och litteracitet inom Sfi-

undervisningen  och ett sociosemiotiskt perspektiv kan användningen av multimodala verktyg  

som språkstödjande för studerande inom Sfi belysas utan att riskera att blir alltför snävt i sitt 

perspektiv. Cummins modell står för det generella inom andraspråksinlärning, Frankers 

delstudier har särskilt fokus på den studerande inom Sfi-undervisningen som beroende på 

tidigare erfarenheter och kunskaper inte nödvändigtvis tolkar och förstår bilder på samma sätt 

som en svenska vuxen person som är uppvuxen i Sverige och den svenska kulturen. 

Sociosemiotiken bidrar med sitt fokus på de olika resurser som används för att kunna lösa ett 

problem eller att lära. I den här studien ligger fokus på hur olika multimodala förmedlings- 

och arbetssätt kan erbjuda möjligheter och begränsningar i en andraspråksinlärning.  

 

!  
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4. Material och metod 
!

4.1 Studiens design och metodval. 

Uppsatsens design skulle kunna beskrivas som en slags fallstudie (Merriam 1994), då den 

följer en elev som är ny inom Sfi. Den kvalitativa studien ger både en intensiv och holistisk 

beskrivning och analys av ett begränsat fenomen, eller som i det här fallet, en studerande 

(Merriam 1994). Fördelen med en fallstudie är just att den kan hantera många olika typer av 

empiriskt material såsom videoinspelningar, skärminspelningar o.s.v (ibid). Denna uppsats är 

en slags hybrid mellan andraspråksforskning, multimodalitetsforskning och lärandeforskning. 

De olika delarna existerar parallellt och därför undersöker den här studien de möjligheter och 

begränsningar multimodala verktyg kan erbjuda inom språkinlärning för den elev som ingår i 

studien. 

 

Studien är även metodtriangulerande vad gäller materialinsamling. Många kvalitativa 

undersökningar använder sig av metodtriangulering. Dess förtjänster är att kunna belysa en 

situation utifrån olika aspekter och på så sätt få en bredare bild (Luttrell, Mann  & Stewart 

2007).  

 

Till sin design har studien också karaktären av att vara teoritriangulerande, då den vilar på tre 

olika teoribaser; Qarin Frankers arbeten om visualitet och litteracitet inom Sfi- 

undervisningen, Cummins modell gällande andraspråksinlärning samt sociosemiotisk teori.  

Avsikten med att använda sig av flera olika källor och teorier är att kunna ge en bredare 

belysning i studien.  Eftersom det svenska språket heller inte delas ,och att multimodala 

verktyg och dess användning är både studiens syfte och frågeställningar, ger de multimodala 

verktygen i datainsamlandet en relevans och autenticitet åt studien. För att studien ska bli 

möjlig att överblicka och kunna analyseras utifrån syfte och frågeställningar används partiell 

etnografi genom att välja ut de tillfällen som är särskilt relevanta utifrån syfte och 

frågeställningar. I föreliggande studie har använts såväl kvalitativt som kvantitativt 

datamaterial, men med en övervikt av det kvalitativa materialet.   
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Studien tar sin utgångspunkt i en nyanländ sfi-studerandes möte med ett inplaceringstest inför 

påbörjandet av sina Sfi-studier. Vid tre tillfällen testas den studerande och till sitt förfogande 

för att lösa de olika uppgifterna finns en dator och en lärare. De olika tillfällena videofilmas 

och skärminspelas för att kunna fånga de olika vägar och bildval som den studerande väljer 

för att lösa de olika problemen.  Genom att fånga dessa olika val och strategier, som den 

studerande använder sig av för att lösa uppgiften hoppas jag kunna vidga vyn över vilka 

möjligheter och begräsningar som multimodala verktyg kan erbjuda en elev i språkinlärning 

på Sfi, samt hur bilder och multimodala verktyg kan användas som ett stöd och komplement i 

språkinlärningen. Studien använder sig av partiell etnografi som tidigare nämnts där endast 

utvalda situationer fokuseras (Alvesson & Deetz  2000:23).  I det här fallet innebär det att 

endast specifika situationer som har att göra med läs- och ordförståelse och strategier i 

samband med detta, utforskas, och inte hela det kulturella systemet. Det innebär också att de 

delar som har att göra med andra aspekter som exempelvis syntax, inte tagits med i resultatet. 

En fördel med detta är att det kan bli mer fokus på att förstå det material som framkommit. 

Den här studien avser inte att ge några entydiga svar på hur, var, när och varför man ska 

använda sig av multimodala verktyg. Förhoppningen är att studien ska väcka ett intresse och 

medvetandegöra lärare och andra som möter nyinflyttade svenskar i svenskundervisningen. 

Studien intresserar sig för situationer där eleven väljer att fråga läraren eller använda datorn 

samt vilka typer av resurser som eleven väljer att nyttja för att kunna få svar. En möjlig 

näraliggande benämning på den typen av fokus är James Gibsons (1979) affordance där han 

fokuserar på perception och handling. Gibson har ett interaktionistiskt perspektiv i en slags 

agent-situation, där det fokuseras på en interaktion och han åsyftar alla de möjligheter som 

finns inbyggda i varje situation för en person att agera utifrån. Kress (2010) har gjort en 

anpassning av Gibsons affordance, där han pekar på både begränsningar och möjligheter i en 

situation och där det snarare hänvisas till materiella, kulturella, sociala och historiska 

metoder. I föreliggande studie fångas i ett antal videoinspelningar både vad som händer på 

skärmen och även hur den studerande agerar med hjälp av en lärare och en dator vid ett så 

kallat inplaceringstest.  

 

Genom att fånga det som händer på skärmen, det vill säga de olika sökningar som 

informanten gör, skapas en film över vilka bilder som informanten väljer och i vilka 

situationer som informanten väljer att söka vidare. Den samtidiga videoinspelningen fångar 

upp de händelser som sker utanför skärmen i form av ljud, gester, blickar, frågor etc som lett 
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fram till ett visst agerande vid skärmen. Skärminspelningsfunktionen erbjuder endast film 

utan ljud, därför blir den kompletterande videoinspelningen viktig. Den kan fånga in vilka 

ytterligare händelser som ledde fram till sökningarna på nätet. Inplaceringstestet ger 

information om vilken typ av utmaning som eleven står inför och som på så sätt är den 

egentliga starten till kedjan av händelser. I det avseendet är det fråga om en 

metodtriangulering då sekvenserna består av tre samtidiga källor som var och en påverkar 

varandra. Det handlar om skärminspelning, videoinspelning av provtillfällena och 

inplaceringstestet och dess svårighetsgrad. För att materialet ska bli hanterbart har relevanta 

delar av en aktivitet vid skärmen valts ut för närmare analys. Observationer har skett vid 

sammanlagt tre tillfällen.  

 

Observationstillfälle Datum Omfång Videoinspelning Skärminspelning 

1  50 

minuter 

63 min 61 min 

2  56 

minuter 

65 min 50 min 

3  58 

minuter 

65 min 59 min 

Tabell 4.1a .Specificering av observationstillfällen 

    

Ex 1 Videoinspelning,  Skärminspelning Prov 

Ex 2 X X X 

Ex 3 X X X 

Ex 4 X X X 

Ex 5  X X X 

Ex 6 X X X 

Ex 7 X X X 
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Ex 8 X X X 

Ex 9 X X X 

Ex 10 X X X 

Tabell 4.1b. Specificering av explicita händelser. 

 

 

4.2 Kontexten för studien. 
!

De händelser som står i fokus för den här studien äger rum inom en Sfi-verksamhet i en 

mindre kommun i Mellansverige. Vid tillfället för studiens genomförande var det 135 

inskrivna studeranden på Sfi fördelat i fyra olika nivåer A, B, C och D-nivå. Alla elever som 

börjar Sfi får alltid en tre veckors introduktion för att få en mjukstart innan de går vidare till 

respektive nivågrupper. Jag själv arbetar som speciallärare, Sfi-lärare och samordnare för ett 

dataprojekt där studien bedrivits. Därför valde jag att låta den person som tar emot eleverna 

först fråga ett antal elever, som kom från ett utomeuropeiskt land, om någon var intresserad 

av att vara med i en studie. Min förhoppning var att få tag på en studerande som inte hade 

hunnit formas så mycket av den svenska kulturen och språket ännu. Jag ville se vilka 

strategier och vilka olika stöd i form av bilder etc. som eleven använder sig av. Eftersom de 

studerande får böcker redan första dagarna så ville jag gärna träffa eleven innan första mötet 

med den svenska skolkulturen Då det är intag var fjärde vecka och jag ville möta en 

studerande innan denne hade börjat på Sfi blev urvalet litet för att passa in på alla kriterier; 

icke-europeiskt ursprung, inte ha haft kontakt med Sfi eller annan svenska skola förut och att 

kunna engelska. Att kunna engelska åtminstone hjälpligt var en förutsättning då jag själv kan 

engelska och jag avsåg att inte använda tolk i arbetet. Den studerande var en person med ett 

indoeuropeiskt modersmål, som precis hade fått sitt uppehållstillstånd. Han var en så kallad 

spår 3-elev, vilket innebär att han har en akademisk utbildning sedan tidigare. Den här eleven 

ska också inom ramen för sin Sfi-studietid göra ett inplaceringstest. På så vis hindrar inte 

deltagandet i den här studien hans studiegång. Det är totalt tre tillfällen som studien omfattar. 

Anledningen till att det endast är tre tillfällen är rent organisatoriska omständigheter. Det är 

endast under en kort tid som de studerande är placerade i introduktionskursen. Därefter gör de 

ett annat test och placeras i spår och nivåer för att följa den kursens planering. Jag ville inte 
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riskera att den studerande missade genomgångar samtidigt som målet var att följa en 

studerande som inte hunnit bli så påverkad av svenskt skolspråk och kultur. Båda dessa 

aspekter ligger till grund för de tre tillfällena. Den studerande hinner inte igenom hela 

inplaceringstestet under de tre tillfällena, därför tas endast de delar i testets bilaga med som är 

aktuella för den studerande. 

 

Det använda inplaceringstestet är utformat av Folkuniversitetet (bilaga 1 och 2).             

Inplaceringstestets funktion tillsammans med en skriftlig och muntlig uppgift är att ge 

utbildningsanordnaren en bild över de kunskaper som den nya studeranden redan har. Dessa 

test används när det finns anledning att tro att den ibland medskickade dokumentationen från 

tidigare utbildningsanordnare, arbetsförmedling eller flyktingmottagning inte ger en rättvis 

bild. Inplaceringstestet kan ge svar som i vissa fall antingen sätter eleven i en högre eller lägre 

kurs än den föreslagna. Dessa inplaceringstest är standardiserade och har i detta fall utgetts av 

Folkuniversitetet. 

 

De delar av inplaceringstestet som är av intresse för den här studien är de ord och meningar 

som får till följd att den studerande använder sig av olika tillgängliga resurser. Resurserna i 

den här studien består av en internetansluten bärbar dator och en bisittare vars främsta uppgift 

är att se vad som händer under inspelningarna men som även kan användas som resurs i annat 

om så efterfrågas. De ord som den studerade får problem med och använder stöd för att förstå 

kategoriseras i ordklasser och analyseras utifrån vilka möjligheter och begränsningar som 

olika multimodala stöd och andra resurser kan ha och har haft i olika  

problemlösningssituationer för denne studerande. För att sätta användande av resurser i 

kontext används även det sociosemiotiska perspektivet och Frankers studier om bild i 

analysen.  

 

 

!  
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4.3 Bearbetning och analys 
!

 Bearbetningen av datamaterialet inleddes med att observationerna från de tre 

inspelningstillfällena transkriberades, videoinspelningarna och skärminspelningarna var för 

sig. Videoinspelningarna transkriberades och bearbetades först i olika led utifrån vad som 

sades, därefter beskrevs de aktiviteter som var observerbara i videofilmen men som inte 

yttrades i ord. Exempel på sådana aktiviteter kan vara olika rörelser, gestikulerande och 

nickningar. Skärminspelningen saknar ljud, därför transkriberades de endast utifrån skeende. 

Transkriberingen av videoinspelningen gjordes med stöd av Silvermans (2010) Simplified 

transcription symbols20. Dessa symboler hjälpte till att dela upp materialet för att möjliggöra 

en överblick.  

 

Därefter har de olika delarna i videoinspelningen kopplats ihop med fråga, tid och aktuella 

aktiviteter på skärminspelningen. Varje tecken på aktivitet som skett i de båda materialen har 

klockats och plockats in i en matris där tid och fråga noterats. Detta arbetssätt har inspirerats 

av Ashs analysmodell The flow chart (Ash 2000:212-217), där olika kategorier som har 

koppling till syfte och frågeställningar sammanställs i en matris för att tydliggöra de 

aktiviteter som sker. Den här studiens matris har även utgått från inplaceringstestet, som en 

viktig del i sammanställningen av materialet för att kunna fånga in vilka möjligheter och 

begräsningar som olika multimodala stöd och andra resurser kan ha i språkinlärning. 

Inplaceringstestet får på detta sätt en central roll i sammanställningen, då varje fråga blir en 

utgångspunkt för aktiviteter som registrerats under skärminspelning och videoinspelning. 

Inplaceringstestet kompletterar med de aktiviteter som registrerats i respektive 

materialskärminspelning och videoinspelningen. Ash (2000) har ett sociokulturellt perspektiv 

som utgångspunkt i sitt arbete med fokus på sammanhang och diskurs. I det här arbetet har ett 

sociosemiotiskt perspektiv anlagts där fokus ligger på agerande och interaktion. Materialet har 

i första skedet sammanställts efter aktiviteter och hur de registrerats på videoinspelningen och 

skärminspelningen samt de texter och ord som får eleven att utföra en aktivitet för att kunna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20
!Simplified transcription symbols är ett sätt att med hjälp av olika symboler, som Silverman har utformat, 

systematisera transkriptionen från videoinspelningarna. !
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tolka och förstå frågan i inplaceringstestet. Därefter har ordtyperna kategoriserats för att se 

om det finns mönster som visar vilka ord som startar en aktivitet.  

 

Vissa uppgifter i testet har lett till att eleven genomför olika aktiviteter för att förstå. En del av 

de multimodala resurserna har behövt kompletteras med annat stöd för att den studerande ska 

förstå. Såväl aktiviteterna som kompletteringar som har behövts har kunnat bero på 

svårigheten i ordtypen, det vill säga den kognitiva nivån (Cummins 2000) men också 

svårigheter utifrån den bild som de multimodala verktygen ger som förslag på orden, det vill 

säga den kontextuella nivån (Cummins 2000) Men, aktiviteterna och kompletteringarna som 

har behövts har även kunnat bero på orsaker som har sin grund i annan etnicitet, kultur och 

andra erfarenheter. Frankers studier om hur studerande inom Sfi tolkar och förstår bilder 

utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper har använts för att diskutera dessa aspekter av de 

olika aktiviteterna. Ytterligare anledningar till aktiviteter och kompletteringar som har kunnat 

belysas utifrån interaktionen mellan det multimodala verktyget och eleven främst, men även i 

viss interaktion med bisittaren, är det sociosemiotiska perspektivet på multimodalitet. Det 

sociosemiotiska perspektivet har fokus på skeendet och de olika resurser som den studerande 

har använt sig av i sina aktiviteter. I den här studien har författaren även fungerat som 

sociosemiotisk resurs vid några tilfällen. Dess betydelse för resultatet är svårt att bedöma, 

men förutsättningarna har sett ut på så sätt. Analyserna som gjorts i den här studien är 

sociosemiotiska och inspirerade av Frankers studier om visualitet och litteracitet hos vuxna 

andraspråksinlärare och Cummins modell för andraspråksinlärning. Mening skapas av flera 

resurser tillsammans där språkets olika uttryck är en del, menar Kress och Van Leeuwen ( 

2001:93) Och lärande och mening hänger ihop . Mellan de tre perspektiven Cummins 

andraspråksinlärning, Frankers studier och sociosemiotik, i analysen, finns heller inga skarpa 

gränser de hänger ihop. 

 

 

4.4 Etiska överväganden 
!

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002) måste forskning uppfylla två krav. Det ena är 

forskningskravet vilket innebär att metoder förbättras och att kunskaper utvecklas. Det andra 
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kravet handlar om individens rätt till skydd och insyn. Det är fyra allmänna punkter som 

särskilt konkretiserar individens skydd nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarkollegiet har informerats på olika sätt att en 

studie bedrivs under vårterminen. Samordnaren och eleven är informerade om vad elevens 

insats är under studien. Den studerande är också muntligt och skriftligt informerad om sin 

anonymitet och på vilket vis informationen som denne lämnar kommer att användas och i 

vilka sammanhang. Detta samtyckte även den studerande till och det är muntligt, skriftligt och 

videoinspelat dokumenterat. Under testen finns jag bredvid eleven och hela situationen 

videoinspelas bakifrån. Jag valde att ställa kameran bakom den studerande för att eleven själv 

skulle känna sig trygg med att hans identitet inte kan röjas. Det var inte eleven själv främst 

som ville ha detta arrangemang, utan mitt eget efter att ha diskuterat etiska frågeställningar 

gällande videoinspelningar och integritet med Sylvi Vigmo21 på Göteborgs universitet. Men 

även Zimmerman (2010) påpekar vikten av att den studerande får vara anonym och att man 

som intervjuare slår vakt om den studerandes rätt att vara anonym. Jag har heller inte varit 

specifik gällande den studerandes bakgrund, ålder och vilka språk han talar. Jag har nämnt att 

han bland andra språk kan lite engelska, detta i syfte att inte riskera att röja dennes identitet. 

De tillfällen som inspelningarna har ägt rum har skett i ett intilliggande rum där ingen ser vare 

sig när eleven går in eller ut. Den mynnar ut i ett datarum som har två in- och utgångar. Det 

har nu hunnit gå ganska lång tid sedan testen genomfördes och många nya studeranden har 

påbörjat sina studier på den aktuella Sfi- verksamheten. Dessutom kommer inte uppsatsen att 

delas ut till lärarkollegiet förrän den aktuella studeranden har lämnat Sfi. Nyttjandekravet 

uppfylls också då uppgifterna som samlats in endast används för forskningsändamål. 

 

 

4.5 Reliabilitet och validitet. 
!

Jag har valt kvalitativt inriktade metoder i analysen av materialet för att få en nära förståelse 

för de händelser och fenomen som jag försöker fånga. Studiens design har formen av 

fallstudie, med sina för- och nackdelar. En fördel är att man har möjlighet att förmedla 

kunskap som kommer fram på ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21
!Sylvi!Vigmo!Universitetslektor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL!
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Reliabilitet och validitet kan anses vara uttryck för hur god kvalitet det är på en studie. 

Reliabiliteten skulle kunna översättas med pålitlighet och har att göra med hur exakta och väl 

fungerande mätinstrumenten är och om det gått att genomföra analysen utan felaktigheter och 

brister (Repstad 2010). I den här studien kan reliabiliteten betraktas som hög. Det har inte 

infunnit sig några överraskningar i form av falierande teknik. Det faktum att jag själv både 

varit bisittande pedagog, sociosemiotisk resurs och analyserat och hanterat resultatet skulle 

dock kunna ses som både en tillgång och en brist beroende på studiens syfte. Min distans till 

såväl eleven som situationen har varit minimal och karaktäriseras enligt Saville-Troike 

(2003:98) som engagerad, något som Saville-Toiken inte ser som negativt snarare som 

nödvändigt för att en observation ska vara adekvat.  

 

Validitet kan översättas med ordet giltig. Har man lyckats mäta det man velat? Finns det en 

överensstämmelse mellan syfte och frågeställningar och de data som använts för att dra 

slutsatser? På ett sätt kan man se att studien har en hög validitet då den kunnat fånga 

sekvenser som är av relevans för att kunna besvara studiens frågeställningar. Å andra sidan är 

en svag länk att det är en situation där det finns en pedagog och en studerande. Även om 

pedagogen inte är undervisande lärare finns där ändå en maktassymmetri som även kan 

innefatta det faktum att den studerande är en flykting som kommit till Sverige.  

 

För att studien ska vara trovärdig är det extra viktigt att redogöra så noggrant som möjligt och 

med ett klart språk, de samband och slutsatser som man finner i det empiriska materialet. 

(Tjernberg 2012 :66) Jag har använt mig av inspelade observationer (ibid 2012: 69) för att 

identifiera aktiviteter. Skärminspelningarna och videoinspelningarna har kategoriserats efter 

aktivitet för att senare kopplas till aktuell fråga på inplaceringstestet.  

 

!  
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5. Resultat 
!

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit utifrån analysen av videoinspelningar 

och skärminspelningar, tillsammans med de frågor som den studerande möter i 

inplaceringstestet. Den studerande kommer att benämnas som N i texten. För att erbjuda 

läsaren en så nära upplevelse som möjligt av inspelningstillfällena bifogas bilder från 

skärminspelning, videoinspelning och inplaceringstestet. Resultatet redovisas i den ordning 

som frågorna kommer i inplaceringstestet och endast de frågor som gett upphov till en 

observerbar aktivitet redovisas. Då det är mycket information som presenteras i varje fråga 

sammanfattas resultatet i slutet på varje fråga.  

 

Kursiv stil indikerar ordet som eleven söker att förstå. Frågorna och delfrågorna, på det sätt 

som de ter sig för eleven, är fetmarkerade.22 

 

Testfrågornas placering i Cummins modell bygger på följande resonemang. När ett ord eller 

en mening upplevs för svår använder sig eleven av någon typ av hjälpmedel. 

Inplaceringstestet i sin layout och utformning är dekontextualiserad (se 4.1 och bilaga) och 

har hög kognitiv svårighetsgrad då dess syfte är att kartlägga en teoretisk kompetens utifrån 

den studerandes kunskaper och brister.  

 

Frågorna är numrerade enligt frågenumren på inplaceringstestet. I de fall där det finns flera 

olika deluppgifter under samma uppgiftsnummer betecknas de enligt alfabetisk princip 

uppifrån och ner. För att se provet i sin helhet hänvisas till bilaga 1 och 2. I två fall har 

exempelfrågarna klippts ut från inplaceringstestet för att ge läsaren en inramning och en 

situationsbild av den studerande och testet. Såväl transkriberingen av skärminspelningen som 

transkriberingen från videoinspelningen, redovisas vid varje fråga där det är relevant. I vissa 

fall har även så kallade skärmdumpar23 (fotografi av den inspelade skärminspelningen) lagts 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22
!För inplaceringstestet och frågorna i sin helhet hänvisas till bilaga 1 och 2 

23 Skärmdump är ett fotografi av den aktuella skärmbilden som visas på skärmen. 



! ! !27!

in i vissa frågor för att underlätta förståelsen av texten. Skärmdumpen är ett viktigt verktyg 

eftersom det verkar bortom det talade språket, som i detta fall inte delas av den studerande 

och bisittaren. Syftet med den här studien är att undersöka de möjligheter och begränsningar 

som multimodala förmedlings-och arbetssätt har för en elev som studerar på Sfi. Resultatet 

presenteras i den ordningsföljd som inplaceringstestets frågor har. I testsituationen återkom 

den studerande ibland till tidigare frågor. Detta är en anpassning som gjorts med tanke på att 

resultatredovisningen inte ska upplevas som splittrad utan någorlunda överskådlig för läsaren. 

Det finns även paustexter i samband med de olika frågorna för att introducera och visa för 

läsaren vad som händer och har hänt.  

  

Inför den första testdelen som innebär frågorna 1-1124 får den studerande följande information 

och det handlar totalt om tio frågor som hör till denna frågedel. Fråga 1-11  hör till den första 

frågedelen i testet. I den här frågan förväntas eleven kunna komplettera de ofullständiga, totalt 

fyra, meningarna genom att välja det rätta ordet bland orden: burk/flaska/paket/påse 

!

!

!

!

!

!

!

 

Bild 2. Urklipp från exempelfråga ( se bilaga 1). 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24
!Se bilaga 1 & 2 för de aktuella frågorna i sin helhet. 



! ! !28!

Från och med fråga 11 och framåt byter frågorna karaktär25. I följande frågor gäller det för 

den studerande att placera de givna orden i rätt ordning. Nedanstående urklipp från 

inplaceringstestet är den information som den studerande får om vad som nu krävs.!

  
 

 

 

 
Bild 11 Situationsbild från inplaceringstestet from fråga 1 ( se bilaga 3) 

 

 

Fråga 2A - Påse 
 
När eleven ställdes inför den första delfrågan : ”En______mjöl” hände följande som kunde 

observeras från både videoinspelning och skärminspelning. 

 

Från videoinspelningen: 

N: Vad betyder mjöl= mjölk? 

(N gör en sökning) 

 

Från skärminspelning: 

1. N suddar ut den gamla sökningen 

2. N söker sedan på Mjöl  

3. Tittar först på översikten över alla bilder  

4. Därefter går N till vetemjölsförpackningen 

5. Slutligen till bilden där det är mjöl uthällt på ett bakbord 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Se bilaga 3 & 4 för de aktuella frågorna i sin helhet. 
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Sammanfattning av resultatet på fråga 2 – Påse. 
!

Fråga 2 som handlar om mjöl, verkar inte kännas igen av N. Det verkar som om kontexten 

som bilden presenteras i inte känns igen av N. Här kan man dra paralleller till den forskning 

som Kress (2001, 2010) bedrivit. Kress ger exempel på hur olika salt- och 

pepparförpackningar som man serveras på flyg ser helt olika ut och designas olika beroende 

på vilket land som flyget/ flygbolaget kommer ifrån. Han visar på fyra olika varianter och då 

är det fyra västerländska som visas: SAS, Lufthansa, Delta airlines och Austrian airlines. Om 

Cummins modell (2001) skulle appliceras på den här frågan så skulle den sannolikt 

kategoriseras som att frågan är kognitivt på rätt nivå men kontexten saknas. Med stöd av det 

multimodala verktyget får den studerande här det stöd som denne behöver för att lösa frågan. 

!
!

Fråga 2D – Burk 
!

Det är fortfarande samma fråga på inplaceringstestet som totalt har fyra delfrågor. Här 

redovisas den fjärde delfrågan till fråga 2. En__( burk)________marmelad” (se även bilaga 

1). 

 

Från skärminspelning: 

1. N hittar en bild med många olika typer av burkar med innehåll i. 

2. N för muspekaren över flertalet burkar med olika utseende, material och innehåll. 

3. N börjar söka vidare på ett helt annat ord, Coca Cola. 

 

Från videoinspelning: 

H: Jag förklarar glasburk, plastburk, aluminium-burk  

N: Ah då jag förstår. 
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Sammanfattning av resultatet på fråga 2D- Burk 

!

I det här fallet verkar frågan ligga på en för eleven alltför hög kognitiv nivå men genom att 

det finns stöd att tillgå i form av ett multimodalt verktyg, som eleven kan hantera, ges 

möjligheter till en kontextualisering och konkretisering i form av bilder. Men här finns 

anledning att fundera på andraspråksinlärning och i vilken mån ordet burk finns som 

motsvarande ord i första språket. Enligt Cummins modell (2000) kan frågan ligga på en både 

för hög kognitiv nivå och vara dekontextualiserad. Genom att använda sig av det multimodala 

verktyget i form av en översikt så skaffar sig den studerande både en överblick och ett 

konkret, kontextuellt sammanhang som troligen hjälper denne att i någon mån förstå vad 

ordet betyder. 

 

 

Fråga 2D – Marmelad 
 

Det är fortfarande samma fråga och delfråga men ett annat ord . När den studerande fortsätter 

med den fjärde delfrågan ”En __________marmelad”  har han kommit till ordet marmelad. 

 

Från skärminspelning: 

1. N söker på marmelad (Google bilder) 

2. Går först till en bild på hallonsylt i en glasburk 

3. Går sedan till en traditionell apelsinmarmeladsburk tagen uppifrån med en trä-

smörkniv i. 

4. Sedan går han upp till en marmeladsburksbild i glas där det är plommon, körsbär 

och nektariner med blad som ligger bakom och runt om burken. 
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Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 2D-marmelad 

 

Genom att använda sig av det multimodala verktyget får den studerande en konkret bild, men 

då kontexten sannolikt inte känns igen blir det svårt för eleven att förstå. Det behövs ett antal 

olika sökningar och bilder för att den studerande ska förstå. Styrkan med Google bilder i det 

här fallet är att detta verktyg kan erbjuda ett antal olika bilder från olika kontexter.   

!

!

Fråga 6 - God 
!

Detta är ytterligare en fråga där eleven förväntas kunna komplettera de ofullständiga 

meningarna genom att välja det rätta ordet bland orden: gammal/god/stort/vackra 

 

Den här delfrågan i fråga sex ser ut som följer: 

”Ikväll ska vi äta en  god middag”. Det är ordet god som är i fokus. 

  

Från skärminspelningen. 

1. N suddar den gamla sökningen  

2. Skriver in god 

3. N för musen över hela översikten fram och tillbaka. 

Det enda som den studerande ser från Googles förslag, här nedan, är ett antal gudar och 

religiösa texter. 

 

Figur 6: Skärmdump från skärminspelning – god (6D) 
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Från videoinspelningen: 

N: Mmm….. 

H: Ja mmm. Pekar på god, som well taste…. 

X: N tittar på uppgiften, funderar en stund och skriver in god igen, med samma resultat. 

H: Förklarar ”Google tror att du menar engelskans God= gud. Men du menar god , som i 

smakar gott. Det är som engelskans well taste – smakar gott. 

 

Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 6-god 

 

I det här fallet räcker inte det multimodala verktyget till, och inte heller kompetensen för att 

kunna använda det, vilket leder till att den studerande får stöd av läraren. Till en början verkar 

den studerande tro att han inte har provat tillräckligt, eller på rätt sätt. Därför provar den 

studerande en gång till. Därefter får den studerande stöd av läraren som förklarar varför det 

multimodala verktyget inte fungerar så bra i det här läget. Läraren översätter till engelska vad 

orden betyder. I det här fallet får således läraren agera översättare.  

 

 

Fråga 7 – Teve/ teven 
 

Detta är en fråga där eleven förväntas kunna komplettera de ofullständiga meningarna genom 

att välja både det rätta ordet men även bestämd form singular och obestämd form plural bland 

orden: filmen/filmer/teve/teven. När den studerande ställdes inför fråga sju började N med att 

läsa igenom samtliga delfrågor för att sedan fokusera på vad teve/ teven är. Följande händer 

då: 
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Från skärminspelning: 

1. N suddar den gamla sökningen 

2. Skriver in teven. 

3. Studerar översikten med muspekaren och stannar vid en teveapparat.  

Det här är det förslag som Google bilder presenterar för honom.  

 

Bild 7: Skärmdump från skärminspelningen – teven. 

 

Från videoinspelningen: 

N: Gammal?  Det är som gammal,…  som Agnes dator är gammal – computer?  ( Här 

refererar han till en delfråga i fråga sex där det står att Agnes dator är gammal. 

 

Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 7-teve/ teven 

 

Det multimodala verktyget ger inte ett bra svar i det här fallet. Eleven får inte svar på teve 

eller teven och bilderna stämmer inte överens. Kontexten blir inte tydlig och den ger inget 

konkret stöd. Läraren försöker att tydliggöra vad av alla bilder som är en teve. Där ser eleven 

en så kallad gammal tjock-tv och då säger läraren en gammal tv, varvid den studerande frågar 

om gammal som i ”Agnes dator är gammal – computer?” Där refererar den studerande till en 

tidigare fråga (fråga 6) som denne tidigare inte kommenterat alls.  

!  



! ! !34!

Fråga 8- Borta  
 

I den här frågan ska eleven välja rätt verb: ser/sitter/slutar/spelar för att komplettera 

meningarna. Under den här sekvensen läser eleven först igenom hela frågan, därefter de olika 

verbalternativen för att slutligen återgår till delfråga fyra och ordet borta. 

Från Skärminspelning: 

1. N suddar det gamla ordet. 

2. Skriver in borta 

3. För med muspekaren runt på de förslag som dyker upp 

Bilden nedan är Googles förslag. Vad en fot med stygn 26 har att göra med en bok och en 

kattunge skapar naturligtvis lite frågor. 

 

Bild 8: Skärmdump från skärminspelningen – borta 8D 

 

Från videoinspelning. 

N: Lååångt boorta ( Jag gestikulerar och förklarar  - Inte här utan där borta) 

X: Ah, som båårta. 

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 Möjligen ska foten symbolisera att stygnen är borta, men i såfall hade en före-och efterbild varit underlättande. 
Alternativ är viss medicinsk kompetens bra att ha.!
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Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 8-borta 
 

I det här fallet ligger sannolikt frågan på en för eleven alltför hör och abstrakt kognitiv nivå, e, 

men genom att det finns stöd att tillgå i form av ett multimodalt verktyg, som eleven kan 

hantera, ges möjligheter till en kontextualisering och konkretisering i form av bilder.               

( Cummins 2000, Franker 2001, 2010) 

 
!

Fråga 11 – Kanarieöarna 
!

Uppgift nummer elva ser ut på följande vis; Ulla/ till/ resa/ inte / i/ jul/ Kanarieöarna. Den 

studerande förväntas placera de olika orden i rätt ordningsföljd. Eleven läser igenom texten 

och väljer att ta reda på vad Kanarieöarna är.  

 

Från Skärminspelningen: 

1. N suddar och skriver Kanarieöarna 

N får medan han skriver en liten bild i högra hörnet (se nedan)  

 

Bild 11.a – Skärmdump från skärminspelningen  

 

2. Därefter kommer en större bild fram (se nedan) 
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     Bild 11.b 

 

3. N drar sedan ner bilden och studerar en ritad kartbild (se nedan) därefter verkar N 

förstå och återgår till frågan igen.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11.c 

 

Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 11-Kanarieöarna 

!

Den studerande kan här använda sig av det multimodala verktyget på ett klargörande sätt. Det 

kräver visserligen ett antal tryckningar men det ger den studerande både konkret och 

kontextuell information. Kontexten i det här fallet ger både en övergripande bild där landet 

sätts i en världskontext för att sedan smalna ner till det lilla landet.  

 
! !
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Fråga 18 - Lägg 
 

Fråga 18 ser ut som följer: Gå/ dig/nu/ lägg/ och. Den studerande förväntas placera de olika 

orden i rätt ordning. Den studerande läser igenom frågan till texten och väljer att ta reda på 

mer om verbet lägg. De följande tre figurerna (figur 18a-c) från skärminspelningen speglar 

olika aktiviteter i den ordning som de skedde. 

!

Från skärminspelning: 

1. N går upp till bilden igen och backar till Kanarieöarna. 

2. N suddar det gamla 

3. Hamnar nu på Google sök 

4. Skriver lägg och får förslag på andra resurser (se nedan) 

!

! Bild 18 – lägg 
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5. Går in på det översta förslaget Wiktionary.27 

6. Väljer engelska som ord att översätta till. 

7. Går sedan till den skriftliga beskrivningen av ordet och läser igenom texten 

!

Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 11-Kanarieöarna 

 

Den studerande agerar nu helt på egen hand och använder sig inte av något annat stöd än 

datorn. Dessutom använder den studerande en annan strategi där det inte är Google bilder 

utan Google sök som är förstahandsaktiviteteten. Utifrån svaret väljer han andra typer av 

källor såsom Wiktionary. Det är också det första förslaget som den studerande föreslås av 

Google och han väljer att gå vidare med det. Väl inne i Wiktionary hittar den studerande 

relativt snabbt att det finns en funktion som erbjuder en översättning på olika språk och den 

studerande väljer engelska. 

!

 

Fråga 20 – Undrar 
!

Fråga 20 ser ut på följande sätt: Jag/snart/hem/undrar/Ludvig/om/kommer 

 

Den studerande väljer ordet undrar för vidare undersökning och följande händer: 

 

Från skärminspelning: 

1. Backar i fältet Google 

2. Skriver Undrar 

3. Får upp resurser från Bab.la som översta förslag. 

4. Går till engelsk översättning 

5. Väljer Bab.la och läser på svenska till engelska översättningen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 wiktionary. ( www.wiktionary.se) 
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Sammanfattande kommentarer till resultatet på fråga 20 -undrar 

!

Den studerande agerar även här på egen hand och han använder sig inte av bilder utan av 

Google sök och väljer det översta alternativet som Google föreslår. Den här gången är det 

bab.la28 där den studerande förstår hur han kan använda en översättningstjänst från svenska 

till engelska!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28
!bab.la ( www.bab.la.se)!
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6. Sammanfattande resultatanalys 
!

I den här delen sammanfattas och sammanställs resultaten från samtliga frågor i resultatet. De  

presenteras utifrån de tre perspektiv som utgör studiens teoretiska ram, nämligen det 

sociosemitotiska perspektivet, Cummins andraspråkinlärningsmodell och Frankers studier 

gällande visualitet och litteracitet. Uppsatsens syfte är att synliggöra de möjligheter och 

begräsningar som multimodala arbets- och förmedlingssätt kan erbjuda. Genom denna 

sammanställning blir studiens syfte och frågeställningar tydligare att följa upp.  

 

 

6.1 Den studerandes multimodala verktygsanvändande utifrån 
sociosemiotisk teori 
!

Här nedan presenteras hur de olika orden i testet har behövt kompletteras med olika typer av 

resurser. Som resurs i det här sammanhanget betraktas allt annat dataanvändande än Google-

bilder, vilket betyder att ett översättningsprogram eller dylikt betraktas som annan 

sociosemiotisk resurs på samma vis som muntligt stöd från lärare. 

 

Excerpt Ord Antal olika 
sökningar 

Olika typer av resurser Antal 
resurstyper. 

2A-Mjöl Mjöl 4 Olika typer av bilder på 
mjöl i olika kontexter. 

0 

18 Lägger 3 Skriver in men och går 
sedan vidare genom 
förslaget han får i google, 
till wiktionrary. Väl där 
ställer han om till 
engelska och går till den 
lästa meningen på en 
gång. 

0 

20 Undrar   Han skriver in undrar på 
en gång och tar sig sedan 
vidare. 

0 
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2D- 
Marmelad 

Marmelad 4 Olika typer av Google-
bilder 

1 

11 Kanarieöarna 3 Byter bilder några 
gånger. Får verbalt stöd 
fast han inte bett om det 
och redan har gått vidare. 

1 

2D-burk Burk 1 Google bilder + verbalt 
stöd 

2 

6 God 2 Google bilder + verbalt 
stöd 

2 

7 Teven 2 Google bilder+ verbalt 
stöd+ eget resonemang 

3 

8 Borta  3 Google bilder + förstår 
inte så behöver verbalt 
och gestikulerande stöd, 

3 

Tabell 6.3.1: Sammanfattande tabell med fokus på antal olika semiotiska resurser.  

!

När det gäller verben i Fråga 18 och 20 ser man ett annat tillvägagångssätt än de övriga 

frågorna. Här använder den studerande sig av skriftlig text på ett språk som denne förstår. Ett 

verktyg som Google föreslår vid dennes sökning.  Om det beror på att eleven har bytt strategi 

för att denne har listat ut hur det svenska språket är uppbyggt, eller hur testet är uppbyggt eller 

om den studerande inte tror att en bild kan vara behjälplig framgår inte. Det som kan 

observeras är att den studerande gör den bedömningen. Här kan Kress (2010) tre delar text, 

bild och färg användas, där han menar att bilden visar vad som tar för lång tid att läsa. Det 

skrivna namnet blir ibland omöjligt att visa med bild och färgen visar vad som är särskilt 

viktigt att fokusera på. Möjligen kan den studerande tänka att bilden ger för lite information 

och därför är det vettigare att gå på texten direkt. Och kanske kan den studerande känna sig 

lite vilseledd vad gäller kompositionen i bilderna. Både sociosemiotisk teori och de resultat 

Frankers studier lett fram till gällande vuxna andraspråkstalares tolkning och förståelse av 
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bilder, lyfter fram kulturens betydelse för att skapa och förstå en bild. Den studerande 

förefaller inte behöva något annat stöd än datorn för att kunna förstå vad orden lägga och 

undrar betyder. Eftersom det fysiska stödet i form av en lärare finns kvar, men den 

studerande ändå väljer att klara ut det på egen hand, kan det betyda många saker. Enligt 

Franker (2007, 2010) skulle det kunna betyda att den studerande känner att testet i sig 

signalerar ett brist-fokus och det vill denne inte ha. Det kan vara enklare för den studerande 

att få läsa den skrivna texten i sin egen takt och kunna läsa om det som denne inte förstår till 

skillnad mot den muntliga informationen som försvinner och där det inte finns någon 

möjlighet att backa. Det är här som den sociosemiotiska teorin har sin styrka. Den erbjuder en 

mängd av frågor som bör ställas till det som vi ser hända.  

 
!

6.2 Andraspråksinlärning utifrån Cummins modell 
!

Enligt Cummins teorier är inplaceringstestet en typisk dekontextualiserad aktivitet. Men med 

stöd av olika multimodala verktyg kan detta komma att kontextualiseras. 

 

Fråga 2D – marmelad, fråga 2A -mjöl, fråga 11-Kanarieöarna, fråga 18-lägga och fråga 20-

undrar, är alla exempel på när det bara behövs en resurs nämligen datorn. Men det är inte 

enbart bilddelen som används i sökandet efter innebörden i ordet utan flera olika resurser. I 

fråga 7, teve/ teven händer något som Cummins menar är att kunna använda samma begrepp 

för att kommunicera kunskap och inhämta ny kunskap. Där säger den studerande ”gammal, 

som i Agnes dator är gammal”.  Den studerande refererar till ett ord som denne stött på i 

föregående fråga men då i ett annat sammanhang. Ett problem uppstod när den studerande i 

fråga 6 stöter på adjektivet god, som Google (det multimodala verktyget) tolkar och översätter 

till ett substantiv.  

 

Utifrån Cummins teorier om språkinlärning kan man tänka att det inplaceringsprov som 

användes har en hög kognitiv grad och en låg kontextuell grad.  
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6.3 Visualitet och litteracitet inom Sfi-undervisningen. 
!

Tabellen nedan är en sammanfattande tabell över sökningar, typer och behov av 

kompletterande källor samt vilka ord som fick upp bilder som behövde kompletteras med just 

fler bilder eller som därutöver behövde kompletteras med andra källor och resurser. 

 

Frankers (2007, 2010) resonemang går i korthet ut på att bilden inte kan förstås universellt. 

Den är liksom andra kunskaper och erfarenheter både kontextuellt och kulturellt betingad. 

Därför blir Cummins modell (figur 4.6.1 sid 22) viktig i sammanhanget då den poängterar 

vikten av kontextualitet vid introduktionen av nya områden och den kan behöva olika resurser 

för att just kontextualiseras. 

Resultatet illustreras med följande tabell:. 

Excerpt Ord 
Antal 
olika 
sökningar 

Olika typer av resurser 
Antal 
resurstyper. 

Sökningar 
som 
krävde 
annan 
icke-digital 
resurs. 

2D:2 Burk 1 Google bilder + hjälp till förklaring 2 X 

6 God 2 Google bilder + hjälp till förklaring 2 X 

7 Teven 2 
Google bilder+ verbalt stöd+ eget 
resonemang 

3 X 

8 Borta  3 
Google bilder + förstår inte, behöver  
verbalt och gestikulerande stöd 

3 X 

20 Undrar 0 
N skriver in undrar på en gång, och 
tar sig sedan vidare 

0   

11 Kanarieöarna 3 
Byter bilder några gånger. Får 
verbalt stöd, fast han inte bett om det 
och redan har gått vidare. 

1   



! ! !44!

18 Lägger 3 

Skriver in, men går sedan vidare 
genom förslaget han får i google, till 
wiktionary. Väl där ställer han om 
till engelska och går till den lästa 
meningen på en gång 

0   

2D:3 Marmelad 4 Olika typer av Google-bilder 1   

2D:1 Mjöl 4 Google bilder 1   

 

Tabell 6.1.1: Mest antal sökningar och typer av bilder som behövde flera kompletterande källor   

 

Samtliga delfrågor i fråga 2 skulle kunna vara tydliga exempel på att bilder är kulturspecifika. 

(Franker 2004,2007, 2010) Den studerande får använda olika typer av bilder i olika kontexter 

i syfte att förstå. Substantiven marmelad och mjöl krävde fler sökningar på bilder, medan 

ordet burk krävde en annan typ av resurs i form av en förklaring för att förstås. På så sätt blir 

det också tydligt att andra multimodala resurser som ibland används i en skolkontext behöver 

kompletteras för att fungera som brobyggare. Ett exempel på när bildsökningen gör en 

felaktig kulturell referens är när ordet god automatiskt tolkas av verktyget som God (god på 

engelska= Gud på svenska). I det fallet riskerar verktyget att skapa en felaktig referens. I det 

här fallet då Google används blir inte informationen presenterad utifrån ett svenskt perspektiv, 

snarare utifrån senaste sökningar och en västerländsk kontext. 

 

!  



! ! !45!

7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar 

multimodala verktyg, bilder och olika sociosemiotiska resurser ger för en studerandes 

språkinlärning. En ny elev inom en Sfi-utbildning som ska göra ett inplaceringstest på 

svenska deltar i studien. Till sitt förfogande har den studerande en dator och en 

sociosemiotisk resurs (författaren) för att svara på frågorna. Med hjälp av inplaceringstestet, 

skärminspelningsverktyg och videoinspelning skapas ett datamaterial som analyseras med 

hjälp av sociosemiotisk teori, Cummins modell för generell andraspråksinlärning och Qarin 

Frankers studier om hur vuxna andraspråksinlärare tolkar och förstår bilder.   

 

 

7.1.2 Multimodala verktyg som stöd för ordförklaring 

 

Det sägs ibland att “en bild säger mer än tusen ord”. Detta tycks även vara en utgångspunkt 

för Googles sätt att presentera ett för användaren okänt begrepp eller ord. Min studie ger inte 

omedelbart belägg för att en ensam bild förmedlar betydelsen av ett ord eller begrepp. En 

rimlig förståelse uppnås oftast inte genom endast en sökning. I testsituationen var betydelsen 

av orden burk och lägger centrala för lösandet av uppgifter. Det krävdes ett antal sökningar 

för att förstå såväl substantivet burk som verbet lägger  

Studien ger således inte heller belägg för att en viss ordklass skulle kräva färre sökningar vid 

nyttjande av multimodala resurser. I det fall eleven använde sig av datorn utan annat stöd, 

ledde det till att han inte överhuvudtaget kunde förstå ordet även om han “lärt sig” hur det 

skulle användas.  
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7.1.3 De multimodala verktygens funktion som språkligt stöd i en testsituation 

 

Studien ansluter sig till Frankers bildteori om att bilder inte förstås universellt. Bilder 

avspeglar språk och kultur, vilket i det här fallet innebär svensk kultur och språk. Google 

använder bildverktyg som inte erbjuder bilder i specifikt svensk kontext, vilket flertalet av 

frågorna i testet utgick ifrån.  Bilden/ bilderna räckte inte till vid ett antal tillfällen för att 

eleven skulle förstå ordet. Eleven lyckades ändå till slut förstå de flesta orden i frågorna, om 

än med kompletterande stöd i större eller mindre omfattning. Sammanfattningsvis tyder 

studien på att det i en testsituation inte räcker att enbart tillhandahålla multimodala verktyg 

för att förmedla ordförståelse. Verktygen måste kompletteras med andra resurser för att dessa 

tillsammans ska leda till den efterfrågade förståelsen. 

 

 

7.1.4 De multimodala verktygen som stöd för språkinlärning 

!

Är då multimodala verktyg användbara och har de en funktion i språkundervisningen? Utifrån 

studiens resultat kan man se att de är viktiga resurser, som dock behöver kompletteras (se 

fråga: 7 Teve/ teven, 2D burk, 11 Kanarieöarna). Det framstår som mindre välbetänkt att välja 

bort dessa verktyg på grund av att de inte är heltäckande. De kan ändå vara viktiga resurser 

som inom verksamheten dock bara används vid bestämda tillfällen och dagar. Hur går det 

med lärandet all annan tid? Franker (2007, 2010) framhåller att dessa verktyg är ett viktigt 

stöd som aldrig är värderande, aldrig tröttnar på att göra det som vi begär att de ska göra. 

Möjligheten att hur många gånger som helst, på olika sätt, söka betydelsen av ett ord eller 

uttryck utan att ”redskapet” störs eller irriteras är en tillgång. I vissa fall har man inte, eller 

utnyttjar inte dessa verktyg i undervisningen. Multimodala verktyg innebär också mer än 

endast bilder. Med begreppet avses även smarta telefoner, surfplattor osv. som i vissa fall 

behöver nätuppkoppling för att fungera. Alla skolor eller utbildningsanordnare erbjuder inte 

en sådan. Denna utmaning diskuterar också Sylvi Vigmo (2010) som menar att skolan måste 

anpassa sig efter de förutsättningar som elever och samhället har idag. Skolan kan inte 

fortsätta att undervisa som om det bara är i skolan eleverna lär sig saker. Vigmo menar att de 

hjälpmedel som eleverna använder utanför skolan är möjliga att också använda i skolan. 
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Elever lär sig på många olika sätt. Vilka didaktiska konsekvenser får de (som verkligen inte är 

nya längre). Vad får det för konsekvenser för lärarrollen? Denna studie tyder på att det inte är 

den digitala kompetensen hos bisittaren som efterfrågas. Snarare är det en person som är 

kunnig i språket och kan hjälpa till att förklara när inte verktyget räcker till. Det som, ur 

ordinläringssynpunkt, kan ses som en brist utifrån den här studien, är att Googles bilder är 

oprecisa som verktyg. Producenten och konsumenten av bilden delar inte alltid samma 

referensram, vilket ibland leder till oklarheter och viss förvirring. På det är ordet borta (se 

bild 8) ett bra exempel. Redskapet ger inget enkelt svar på vad borta är, men det ger exempel 

på hur ordet borta kan användas i flera olika sammanhang, vilket leder till en mer konceptuell 

kunskap (Cummins 2000). Både Cummins andraspråksinlärningsmodell och sociosemiotisk 

teori öppnar upp för flera möjliga områden där multimodala verktyg skulle kunna bidra i 

språkinlärningen. I de exempel som tidigare redovisats och diskuterats har användbarheten 

relaterats till antalet sökningar på ett visst ord. Ett större antal sökningar har setts som en brist. 

Den studerande får inte det förslag som den frågar efter. Utifrån Cummins (2000) ges ovan (s 

15) ett exempel om barn som redan har konceptuell kunskap om innebörden i olika begrepp, 

men som nu behöver sätta en ny svensk ”etikett” på dessa. De många sökningarna och 

kontexterna skulle kunna vara ett sätt att komma åt dessa tidigare kunskaper för att sätta nya 

namn på dem.  De olika kontexterna visar på ett begrepp i olika sammanhang vilket kan leda 

till en bredare förståelse för hur begreppet kan användas. I det perspektivet blir det 

multimodala verktyget, i jämförelse med en lärobok som kanske presenterar en bild, närmast 

oumbärligt. Den studerande kan på så sätt nå en förståelse utan att behöva kunna språket. Det 

sociosemiotiska perspektivet ger stöd för samma resonemang där kopplingen mellan olika 

bilder, och ibland även text, kan ge information på ett lättförståeligt sätt som inte det talade 

och skrivna språket ensamt kan ge. Kress (2010 ) exemplifierande med hur olika 

parkeringsskyltar är utformade, påvisar vikten av att använda bild, text, färg och ljud 

kombinerat. Genom att komplettera texten med bilder, ljud etc. får eleven ytterligare chanser 

att förstå. Vilka sätt står eleven till buds, för att förstå sammanhangen, om det gemensamma 

språket fattas? Att endast använda multimodala verktyg som en ordbok, eller som en resurs 

för repetitiva övningar, är att underskatta dessas möjligheter. De multimodala verktygen både 

kan och bör, användas som en del i språkundervisningen och språkutvecklingsprocessen. I en 

språkutvecklingsprocess menar Franker (2004, 2007, 2010) att det är viktigt att ta vara på de 

studerandes tidigare erfarenheter och kunskaper. Vuxnas andraspråksinlärning skiljer sig på 

det sättet från traditionell svenskspråksinlärning i grundskolans tidigare år. De multimodala 

verktygen kan öppna för en diskussion och bättre helhetsförståelse av olika begrepp, och 
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möjliggöra kopplingar till tidigare erfarenheter. De multimodala verktygen ska ses som 

självklara resurser. De öppnar fler vägar, men med dessa vägar följer att det kommer krävas 

pedagogresurser, kanske till och med mer än tidigare. I praktiken upprepas inte identiska 

situationer utan varje ny situation erbjuder oftast nya kontexter och kräver därför svar som är 

anpassade till dessa. Att rusta de studerande för verkligheten är ett av målen med Sfi-

undervisningen (Skolverket 2014). Att dessutom den digitala kompetensen i dagens samhälle 

är alltmer efterfrågad, och förutsätts för att kunna få ett arbete, ger ytterligare goda skäl till att 

använda sig av olika multimodala verktyg. Något som bara nämnts marginellt i studien, är att 

multimodala verktyg som Ipads och smarta telefoner sannolikt används redan nu av de 

studerande vilket ger ytterligare skäl till att hjälpa eleverna att använda de redskap, som 

många redan förfogar över.   

 

 

7.2 Metoddiskussion. 
!

Den här studien är en fallstudie och använder sig av metodtriangulering för att skapa data.  

Fallstudien ger utrymme till att hantera många olika material och den ger möjligheten att som 

i det här fallet följa en studerande på Sfi. Metodtrianguleringen ger tillgång till flera 

perspektiv på komplexa frågor. I det här fallet har skärminspelningsprogram i datorn och 

videoinspelning varit de källor som fångat in den studerandes aktiviteter i samband med att 

denne besvarade ett inplaceringstest. Som stöd för att besvara frågorna i testet, och också 

fokus i den här studien, har den studerande haft en internetuppkopplad dator och en övrig 

sociosemiotisk resurs i form av en speciallärare. Hur den studerande har använts sig av 

multimodala verktyg, övriga sociosemiotiska resurser och vilka möjligheter och 

begränsningar som detta lett till har varit studiens syfte. För att kunna förstå i vilken mån de 

multimodala verktygen har givit möjligheter eller varit begränsande har resultatet analyserats 

utifrån tre olika perspektiv; den generella andraspråksinlärningen utifrån Cummins modell, 

hur vuxna andraspråksinlärare tolkar och förstår bilder utifrån Frankers studier. Hur den 

studerande väljer att agera och med vad är det som det sociosemiotiska perspektivet fångar in.  

! !
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7.2.1 För och nackdelar med studiens design och urval 
!

Valet att bara använda sig av en informant och tre observationstillfällen har motiveras av den 

här studiens design. Studien har en ganska omfattande uppsättning av både insamlingsverktyg 

och analysverktyg. De totalt tre stycken 50 minuter långa observationstillfällena tar ansenlig 

tid att transkribera, sammanställa, sammanfatta och analysera på ett så enkelt sätt som möjligt 

utan att tumma på kvaliteten och vetenskapligheten. Fler studerande, alternativt fler 

observationstillfällen, hade inom ramen för den här studien betytt att insamlingsbredden och 

datan hade minskat, då det inte hade varit möjligt att bearbeta ett så stort material från så 

många informanter med samma analysbatteri på den tid studien har till sitt förfogande.  Man 

hade då exempelvis fått minska på analysperspektiven. I det här arbetet är det viktigt att just 

komplexiteten i ett lärande och användande blir tydligt. Informanten29, eller den studerande i 

den här studien visade sig vara en så kallad ”spår tre” elev. Det betyder att han har minst 

gymnasie- och universitetsutbildning innan han kom till Sverige. I det här fallet visade det sig 

att den studerande hade läst ganska många år på universitet och var synnerligen välutbildad. 

Med stor sannolikhet har det konsekvenser för resultatet. Samtidigt kunde inte Franker (2011)  

i sitt resultat av hur olika Sfi-studeranden förstår valaffischer se att det var någon större 

skillnad i hur vuxna med olika skolbakgrund förstod dessa. Utifrån olika skolbakgrund var det 

olika hur de tolkade affischerna men slutresultatet var ändå att ingen förstod. Dock har inte 

den här studien som syfte att visa på resultat som kan generaliseras. Studien har heller inte 

som fokus att titta på bakgrundsfaktorer. Studien kan betraktas som en pilotstudie som visar 

på nya områden utifrån olika aspekter. Urvalet har begränsats utifrån olika aspekter och 

omständigheter, som redovisas något tydligare i nästkommande avsnitt. Möjligen är den 

studerande inte speciellt representativ genom sin studiebakgrund. Återigen vill jag påpekat att 

studien inte är möjlig att generalisera, då det är en kvalitativ fallstudie som inte har det som 

syfte. Silverman (2010:122) beskriver hur olika metoder förhåller sig till varandra och hur de 

fyller olika syften beroende på hur studien ska bedrivas. Det viktiga är dock att man är på det 

klara med vad undersökningens syfte är för att kunna välja rätt metod och metodologiskt 

perspektiv. Med skärminspelningen ville jag få syn på de faktiska aktiviteter och rörelser som 

skedde samt vilka bilder som valdes och användes. Videoinspelningen gav en bredare och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29
!I studien används även begreppen; den studerande, studeranden och han för att underlätta språket och för 

läsaren. Eleven används inte då det är vuxna individer som enligt egen utsago kan uppleva eleven som ett något 
förminskande uttryck.!
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tydligare bild av de omständigheter och resurser som användes som komplement till datorn. 

Inplaceringstestet kan sägas vara problemet, ”triggern”. Silverman menar att det är viktigt att 

hålla undersökningen enkel och då inte använda för många olika metodologiska perspektiv 

eller metoder (Silverman 2010:125) Undersökningen kan sägas vara enkel utifrån att det är ett 

test och en deltagare men avsikten med kvalitativ forskning att beskriva helheter – hela och 

konkreta miljöer och personer, och inte bara isolerade variabler (Repstad 2007:140). På 

samma sätt som många olika metoder och teorier kan ge en mer mångfacetterad bild finns 

alltid risken för att den blir för splittrad och att studien tappar sin stringens. Min förhoppning 

är emellertid att jag lyckats förmedla de olika informationskällorna så att de ger just en 

bredare bild av en mycket komplex situation. Inom det specialpedagogiska yrkesområdet är 

den här typen av forskning särskilt viktig, då många speciallärare och specialpedagoger möter 

de här vuxna studerande för att utröna hur språkutvecklingen kan stödjas på bästa sätt. Man 

kan säga att specialpedagogikens kärna är att möta variationen och överbrygga gapet mellan 

elevens förutsättningar i förhållande till omgivningens krav. På så vis blir studien ett viktigt 

bidrag. Förvisso har jag gjort vissa ändringar som, om de inte gjorts, kunnat diskuterats och 

analyserats vidare, exempelvis att resultatet är redovisat i den ordning som testet följer och 

inte nödvändigtvis i den ordning den studerande gjorde det. Samtidigt finns det inte utrymme 

i det här arbetet, med den omfattning och syfte som det har, att göra det. Möjligen kan det 

vara intressant att göra en annan studie för att belysa det som här utelämnats. Dessutom har 

jag heller inte valt att ”rätta” testet. Det har inte varit studiens intention att värdera resurserna 

i förhållande till hur rätta svaren blir i testet. Det finns alltför många felkällor i en sådan 

uppgift, möjligen kan en uppföljning av den här studien ge sådana indikationer. Christer 

Håkansson (2012:5) skriver angående hur man ska läsa, att ”läsning handlar om att söka 

mening, d.v.s göra tolkningar och dessa är kontextuellt beroende och förändras historiskt”. 

Vidare skriver Håkansson att ”En läsning baserad på bristande kontextuell kunskap, kan 

följaktligen, leda till missförstånd eller innebära att texten framstår som oförståelig” 

(Håkansson 2012: 5). Utmaningen med att skriva en uppsats utifrån både perspektivet vuxna 

studerande på Sfi, som det inte finns mycket skrivet om, och att dessutom använda både 

multimodala verktyg och sociosemiotiska teorier är stor. Kanske dessutom en aning 

dumdristig? Samhället och omgivningen är redan där, och skolan kan inte bli en egen separat 

verksamhet. De multimodala verktygen och sociosemiotiken är ett stöd och en resurs i 

undervisning och lärande. De är också som sådana anpassningsbara till de önskemål som 

skolan och kurs- och läroplaner har. Det gäller att vi vågar befatta oss med dem och vågar 

möta dem. 
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7.3 Undervisning, andraspråksinlärning och framtida lärarskap  
!

Den här studien undersöker hur språk och text (bild) passar in i sammanhang och hur den 

studerande använder dem. De multimodala verktygen möjliggör för den studerande att 

använda olika funktioner simultant. I det här fallet kan man utifrån resultatet se att de 

multimodala verktygen både stödjer men även i vissa lägen stör inlärning. På så sätt blir en av 

slutsatserna från den här studien att enbart multimodala verktyg inte räcker. Det behövs 

ytterligare stöd. På så vis blir det viktigt att komma ihåg att alla texter, bilder etc är 

producerade och designade i ett sammanhang för ett syfte. Det kan vara allt utifrån en 

lärobok, ett fotografi, en hemsida etc. Mottagaren som läser texten och /eller bilden befinner 

sig i ett helt annat sammanhang än den som producerat informationen. För pedagoger gäller 

det att ta reda på så mycket som möjligt om mottagarens referenser för att kunna anpassa och 

veta hur man ska anpassa. Att envist använda sig av samma bild gång på gång är att betrakta 

den studerande som illitterat, vilket inte är rimligt. Det gäller att anpassa utifrån elevens 

position, vilket både Frankers studier, Cummins modell och det sociosemiotiska perspektivet 

ger stöd för. Här visas hur multimodala verktyg tillsammans med en pedagog kan bli 

stödjande. Pedagogen kan välja ur en arsenal av bilder för att exemplifiera ett ord. Om det inte 

bara finns en bild kan den uppmärksamma läraren, möjligen, se vilka elever som verkar förstå 

vilka bilder. Då blir bilden en brobyggare och kan bygga på tidigare kunskaper. En god 

pedagog med ett sociosemiotiskt förhållningssätt till multimodala verktyg kommer sannolikt i 

det här fallet vara på god väg att lära sig ett andraspråk. Att eleven dessutom med lite 

självförtroende hittar olika andra vägar att söka kunskap ligger helt i linje med Cummins 

modell med att eleven till slut kan använda sig av mer och mer abstrakta stöd genom att 

använda språket.  

 

Franker (2010) menar att lärare måste våga utveckla undervisningen till en mer kontext- och 

genreanpassad undervisning. För att som lärare kunna göra detta krävs att man tar steget från 

att vara litteracitetslärare till kritisk litteracitetslärare och utifrån fokus på allas gemensamma 

kunskaper och erfarenheter belysa och diskutera olika texttyper för att se hur de påverkar oss 

och i vems intresse de är skrivna. Den här studien har inte haft litteracitet i fokus även om 

litteracitet och kunskaper inom olika literacies sannolikt påverkar förmågan att lära sig nya 

språk och att använda olika multimodala och digitala resurser. Att fortsätta att forska inom 
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området Sfi är angeläget. Språket är en brobyggare och med hjälp av multimodala verktyg 

kan vi på ett bättre sätt ta vara på den kunskap och erfarenhet våra studerande besitter. En 

utmaning för pedagoger, utvecklare av multimodala verktyg och Sfi-verksamheter inte minst.!!



Referenser 

Abrahamsson, Niclas (2009): Andraspråksinlärning. Stockholm: Lund. 

Allwood, Jens Vad är språk? I Elisabeth Ahlsén & Jens Allwood, red: Språk i fokus, s 13-23. 
Stockholm: Lund. 

Atkinson, Dwight (2012): Alternative Approaches to Second Language Acquisition. Modern 
Language Journal, 96(1), s 131-132.  

Ash, Doris ( 2007):Using video Data to Capture Discontinuous Science Meaning Making in 
Nonschool Settings ( 207-227) I Goldman. Ricki, Pea. Roy, Barron, Brigid & Derry. Sharon J 
Video Research in the learning sciences. London: LEA. 

Atkinson, Dwight (2012): Sociocognitive Approaches to Second Language Acquisition. The 
Encyclopedia of Applied Linguistics.  

Cokely, Dennis (1992 ): Interpretation: A Sociolinguistic Model. Maryland: Linstrock Press. 

Cummins, Jim. (2000): Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. 
Clevedon. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 

Ejvergård, Rolf (2009): Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Enström, Ingegerd (2010): Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm: 
Hallgren & Fallgren. 

Franker, Qarin (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig 
kontext. I Hyltenskam, Kenneth & Lindberg. Ingrid, red: Svenska som andraspråk – i 
forskning undervisning och samhälle, s 675-713. Lund: Studentlitteratur 

Franker, Qarin (2007): Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt. Rapporter 
om svenska som andraspråk (ROSA) 9. Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs 
universitet. 

Franker, Qarin (2011): Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade 
deltagare i sfi. Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet 

Franker, Qarin (2011): Val, vägar variation. Vuxna andraspråksinlärares interaktion med 
svenska valaffischer. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 

Goldman, Ricki; Roy, Barron Pea Brigid & Derry. Sharin J (2007): Video Research in the 
Learning Sciences. London: LEA. 

Hagström, Eva (2011): Referenshantering i Pedagogik. Örebro: Örebro Universitet. 

Hedencrona, Eva & Kóps-Dienes, Dora ( 2003): Tvärkulturell kommunikation i förskola och 
skola. Lund: Studentlitteratur. 



Henriksson, Nina (2010): Texter måste hålla ihop med den grafiska formen, men ännu mer 
med interaktionsdesignen – en webbyrås arbete med att ge råd och riktlinjer om texter och 
skrivande. Institutionen för nordiska språk: Stockholms universitet. 

Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Håkansson, Christer (2012): Kunskap, kunnande och progression. Örebro: Örebro Universitet. 

Johansen, Jorgen, Denis & Larsen, Svend Erik (2002): Signs in use. An introduction to 
semiotics. London & New York : Routledge 

Karlsson, Anna-Malin & Svensson, Jan (2012): Inledning: Text, textforskning och textteori. 
Språk & Stil NF 22:1, 2012. 

Kress, Gunther (2010): Multimodality- A social semiotik approach to contemporary 
communication. London and New York: Routledge. 

Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo (2001): Multimodal discourse. The modes and media 
of contemporary communication. London: Arnold. 

Lemke, Jay L (2002): Multimedia Semiotics: Genres for Science education and Scientific 
Literacy ( 21-45) in:. Mary J, Schleppegrell &, Cecilia M, Colombi (2002) Developing 
Advanced Literacy in First and Second Languages. Meaning with power. London : LEA. 

Lindberg, Inger. (2004): Oförenliga ståndpunkter eller berikande korsbefruktning? Samtal 
över språk- och kulturgränser som mötesplats för varierande forskningsperspektiv. I Nordand; 
Föredrag från den sjätte konferensen om Nordens språk som andraspråk i Lund 2003. Lena 
Ekberg & Gisela Håkansson red.s 172-200. Lund: Lund University Press. 

Mann, Chris & Stewart, Fiona (2007): Internet communication and qualitative research. 
California: Sage. 

Martin-Jones, Marilyn & Jones, Kathryn, red. (2000): Mulitingual Literacies. Amsterdam: 
John Benjamin Publishing Company. 

Repstad, Pål ( 2007): Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 

Saville-Troike Muriel (2003): The Ethnography of Communication an Introduction Oxford: 
Blackwell publishing. 

Silverman, David, (2010): Doing Qualitative Research. 3rd edition. London: Sage. 

Skolverket ( 2012): Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer. 

Stockholm: Fritzes. [2014-03-15]http://www.skolverket.se/publikationer?id=2939)[  

Stukàt, Staffan (2009):Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Strömqvist, Sven (2008): Om språktillägnandeprocessen. I Elisabeth, Ahlsén och Jens, 
Allwood, red: Språk i fokus. s 31-44. Lund: Studentlitteratur. 



Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. www.codex.vr.se/forskningshumsam.html 

Vigmo, Sylvi (2010): ”New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in 
media production in English”.Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs 
universitet. 

Wedin, Åsa (2010):Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Digitala källor 

 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/10/01/stort-behov-fler-modersmalslarare  

[ 2014-03-24] 

 

Social semiotik red: Diane Mavers [2014-04-22] 

http://multimodalityglossary.wordpress.com/interest/ 

 

Affordance red Diane Mavers [2014-04-22] 

http://multimodalityglossary.wordpress.com/interest/ 

 

Utföringsform red Carey Jewitt  [2014-04-22] 

http://multimodalityglossary.wordpress.com/interest/ 

 

Sammanhang red Jeff Bezemer [2014-04-22] 

http://multimodalityglossary.wordpress.com/interest/ 

 

Summary of the basic principles of second language acquisition  

State Education Resource Center ( SERC) 2009 

 



http://www.ctserc.org/ell/Summary%20of%20the%20Basic%20Principles%20of%20Second%20Lang
uage%20Acquisition.pdf?2fa6f942252db2ec6c621fe255459617=mlxjatwu 



Bilaga 1 
 

 

 

 



Bilaga 2 
!! !



Bilaga 3 
 



 Bilaga 4 
!

!

  



 

Figurförteckning 
!

!

Figur 1.3.1 sammanfattning över de olika studievägarna och tillhörande kurser inom Sfi 

 

Figur 3.2.1. Modifierad och bearbetad figur utifrån Cummins modell och tvåspråkiga elever. 

!

Figur: 4.6.1 Fritt framtagen och bearbetad utifrån http://www.ctserc.or!
!
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Bildförteckning 
!

Bild 2. Urklipp från exempelfråga. se bilaga 1. 

 

Figur 6 : Skärmdump från skärminspelning – god ( 6D 

 

Bild 7: Skärmdump från skärminspelningen – teven. 

 

Bild 8: Skärmdump från skärminspelningen – borta 8D 

 

Bild 11 Situationsbild från inplaceringstestet from fråga 11 

 

Bild 11.a – Skärmdump från skärminspelningen gällande fråga 11. 
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Bild 11.b se ovan  

 

Bild 11 c.  Se ovan!
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Bild 18  Skärmdump från skärminspelning fråga 18 – lägg!

 

Tabellförteckning: 
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Tabell 4.1a .Specificering av observationstillfällen 

 

Tabell 4.1b. Specificering av explicita händelser. 

 

Tabell 6.1.1: Mest antal sökningar och typer av bilder som behövde flera kompletterande källor   
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Tabell 6.2.1: Ordklass 

!

Tabell 6.3.1: Sammanfattande tabell med fokus på antal olika semiotiska resurser.  

 !

!


