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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i 
läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som 
andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som 
eleverna har att tillgå i dessa läromedel. Studiens formulerade frågeställningar är, vilken modalitet 
som är mest visuellt framskjuten i de valda läromedlen samt om bilderna överensstämmer med 
den verbala texten. För att besvara frågeställningarna används en multimodal textanalys som 
metod samt det teoretiska analysverktyget, Cummins (2017) fyrfältsmodell för språkutveckling. 
Det material som ligger till grund för analysen är Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska 
för nyanlända 2 samt Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d. Resultatet av 
analysen visar att i Språkis för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 är bilden den modalitet 
som är mest visuellt framskjuten. I läromedlet Språkis svenska för nyfikna a förekommer en gradvis 
reducering av bilderna och resultatet visar att antalet sidor där bilden är mest visuellt framskjuten 
är lika till antal som de sidor där verbaltexten är mest visuellt framskjuten. I 
läromedlet Språkis svenska för nyfikna d är verbaltext den modalitet som är mest visuellt 
framskjuten. Till sist visar resultatet att det förekommer en reducering av överenstämmelsen 
mellan bild och verbaltext i Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d, då dessa 
modaliteter bara delvis överensstämmer med varandra. En slutsats av studien är att det 
förekommer en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis och att det sker en gradvis 
reducering av det stöd som eleverna har att tillgå. I läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och 
Språkis svenska för nyanlända 2 ges eleverna mycket stöd i form av bilder i en tydlig kontext och 
i Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d reduceras stödet i form av bilder och 
kontexten blir mer otydlig.  
 
Nyckelord: Kontextuell progression, multimodalitet, multimodal textanalys, nyanländ, svenska som 
andraspråk. 
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Inledning 

Orsaker som miljökatastrofer, krig, etniska motsättningar samt efterfrågan av arbetskraft har 

bidragit till att befolkningsrörligheten i världen ökat och Jim Cummins (2017) menar att världens 

befolkning i historien aldrig har flyttat på sig så mycket som vi gör idag (Cummins, 2017, s. 14). 

Enligt Statistiska centralbyrån har invandringen i Sverige ökat kraftigt och under år 2016 var den 

totala invandringen den högsta någonsin i Sverige med över 163 000 invandrare (Statistiska 

centralbyrån, 2019). I och med denna utveckling har behovet av undervisning i svenska som 

andraspråk ökat, vilket ställer omfattande krav på skolor och pedagoger (Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk, 2017). I en debattartikel för Skolvärlden skriver Anna Kaya och Karin 

Sandwall (2019) att det råder en brist på kompetens bland skolledare och lärare inom ämnet svenska 

som andraspråk (2019). I en intervju för Framtidens karriär-gymnasielärare (2017) betonar Torun 

Rudin, enhetschef på Skolverket, att lärare i Sverige måste bli bättre på att arbeta språkutvecklande 

för att bemöta de blandade elevgrupper med varierande skolbakgrund som de idag möter i sina 

klassrum. Hon menar att elevgrupperna idag kan bestå av nyanlända elever som helt saknar någon 

form av skolbakgrund, av nyanlända elever som har god skolbakgrund men som saknar kunskaper 

i svenska samt av elever som har gått i den svenska skolan hela sin uppväxt (Bodinger, 2017).  

Lärare som undervisar nyanlända och elever med svenska som andraspråk måste vara medvetna 

om samspelet mellan olika modaliteter för att kunna använda sig av läromedel på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Det stöd som eleverna behöver varierar och som följd måste lärare vara medvetna 

om samspelet mellan modaliteter i läromedel för en optimal stöttning och kontext. Med detta i 

åtanke vill vi därför undersöka hur modaliteten bild kan användas som stöd i läromedel för 

nyanlända och elever med svenska som andraspråk. Vi vill bredda våra kunskaper kring dessa elever 

och deras språkutveckling, då det är en elevgrupp som har ökat de senaste åren. Vi behöver höja 

vår kompetens inom området språkutveckling för att möta dessa elevers behov av stöttning. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs studiens tema, andraspråksinlärning och multimodala läromedel. För att 

ringa in detta kommer definitionen av en nyanländ att presenteras och vidare beskrivs 

vad andraspråksinlärning är samt ämnet svenska som andraspråk. Under rubriken ”planera för 

progression” skildras hur undervisning i svenska som andraspråk bör se ut för en gynnsam 

språkutveckling. Sist i avsnittet introduceras begreppen modalitet och multimodalitet och hur de 

korrelerar till nyanlända och flerspråkiga elever.   

 

Nyanländ  

För att tydliggöra och underlätta arbetet mellan offentliga aktörer, myndigheter och beslutsfattare 

har Migrationsverket i en enskild motion föreslagit att Riksdagen ska besluta om en mer enhetlig 

definition av ordet nyanländ. Migrationsverkets nuvarande definition av en nyanländ är en person 

som har varit bosatt i Sverige två till tre år och som har mottagits samt beviljats uppehållstillstånd 

för att bosätta sig i Sverige (Motion 2018/19:1615). Definitionen av en nyanländ elev enligt skollagen 

är en elev som tidigare varit bosatt i ett annat land men som nu är folkbokförd i Sverige. Vidare är 

definitionen att eleven ska ha påbörjat sin utbildning i den svenska skolan senare än vid 

höstterminens start i årskurs 1, det år eleven fyller 7 år. När eleven har fullbordat fyra års utbildning 

i den svenska skolan bedöms hen inte längre vara en nyanländ elev (Motion 2018/19:1615).    

Andraspråksinlärning 

Enligt Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2019) måste ett behov finnas för att en elev 

ska få undervisning i svenska som andraspråk. Detta behov anges i form av tre kriterier vilka finns 

formulerade i skollagen. För att undervisas i ämnet svenska som andraspråk ska eleven uppnå minst 

en av dessa tre kriterier (SFS 2011:185, 5 kap, §14). Det första kriteriet är att eleven ska tala ett 

annat modersmål än svenska, det andra kriteriet beskriver att eleven ska ha svenska som modersmål 

men gått i en skola utomlands. Det tredje kriteriet beskriver att eleven ska definieras som 

invandrarelev och vid kommunikation med någon av vårdnadshavarna använda sig av det svenska 

språket (SFS 2011:185, 5 kap, §14). I läroplanen beskrivs det att syftet med ämnet svenska som 

andraspråk är att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att utveckla språkliga 

kunskaper i svenska (Skolverket, 2019, s. 269).  Vidare diskuterar Tünde Puskas och Polly Björk-

Willén (2017)  om det stöd i svenska som andraspråkselever kan komma att behöva (2017, s. 5). 

Precis som Cummins (2017) skriver i boken Flerspråkiga elever  har kontexten en avgörande roll för 

språkinlärningen (2017, s. 57). Även Puskas och Björk-Willén (2017) anser att vardagliga och 

närliggande sammanhang underlättar inlärningen av ett andraspråk. Flerspråkiga elevers inlärning 

kan likställas med den kontext i vilken barn lär sig sitt modersmål. Språkinlärningen för dessa två 
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grupper gynnas av att sammanhanget är vardagligt och kontextbundet (Puskas & Björk-Willén, 

2017, s. 5). Vidare beskriver författarna att gruppen flerspråkiga elever i vilken nyanlända elever 

ofta ingår, som en komplex och heterogen grupp och att den språkliga kompetensen bland dessa 

elever har en stor språklig variation (Puskas & Björk-Willén, 2017, ss. 1, 4). Dock riskerar denna 

gruppering av flerspråkiga- och nyanlända elever att bli en felrepresentation då en nyanländ elev 

inte alltid kan komma att vara flerspråkig (García, 2009, s. 322).   

Planera för progression 

För en språklig progression menar Skolverket (2018) att det är viktigt att undervisningen utgår från 

tydliga mål samt att eleven ges stöttning i sitt lärande (2018, ss. 3–4). Cummins (2017) lyfter att 

språkundervisning för flerspråkiga elever bör bygga på elevernas redan tillägnade 

vardagsspråk. Ytterligare betonar han vikten av att ta elevernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter i beaktande då detta är faktorer som gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling 

(Cummins, 2017, s. 58). Detta kan liknas med det som Puskas och Björk-Willén (2017) beskriver 

att det är lättare för elever att lära sig ett andraspråk i ett konkret sammanhang som reflekterar 

deras intressen och erfarenheter (2017, s. 5). Att språkundervisningen bör utgå från konkreta 

sammanhang och så småningom blir mer kontextreducerad, då stöttningen gradvis minskar, är 

även något som Puskas och Björk-Willén betonar (2017, s. 5). Att utgå från elevernas tidigare 

erfarenheter och förkunskaper är något som även Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) 

understryker som viktigt för språkutvecklingen (2014, s. 42). Vidare beskriver författarna att för en 

gynnsam språkinlärning är det inte tillräckligt med att bara lyssna och läsa texter utan att eleven 

även måste få omsätta sina tankar i tal (2014, s. 38-39). Författarna lyfter också att skrivandet är 

främjande för språkinlärningen, då eleven genom skriften ges möjlighet att formulera sig i ord på 

olika sätt. Då en text är en konkret slutprodukt kan läraren enkelt ge eleven återkoppling på vad 

det är som eleven bör utveckla och utifrån återkopplingen kan eleven gå tillbaka och redigera sin 

text (2014, s. 39-40).  

 

Multimodalitet och nyanlända elever   

Multimodalitet innebär att flera modaliteter eller uttrycksformer tillsammans skapar en helhet. 

Exempel på olika modaliteter är text, symboler, bild, film samt gester (Danielsson, 2017, s. 2). 

Enligt Kristina Danielsson (2017) utvecklar människor modaliteter socialt och kulturellt för att 

skapa mening i kommunikativa situationer, alltså för att förmedla ett budskap till en mottagare 

(Danielsson, 2017, s. 2). I en text från Skolverket skriver Karin Rehman, Alexandra Ljungkvist 

Sjölin och Cecilia Rosengren (2016) om multimodalitet och nyanlända elever. I texten lyfter de att 

det har blivit allt vanligare att nyanlända elever redan besitter kunskap om multimodalitet när de 

börjar skolan, vilket de har förvärvat genom kommunikation på sociala medier och i sms (2016, 
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s.1). Enligt författarna utgör elevernas förkunskaper en grund som främjar språkutvecklingen och 

som läraren därför bör ta vara på, vilket både Cummins (2017) samt Hajer och Meestringa (2014) 

också understryker.  

Detta har tidigare lyfts i avsnittet ”planera för progression” (Rehman et al., 2016, s. 1; 2017, s. 

58; 2014, s. 42). Rehman et al. (2016) menar att multimodala texter är en möjlighet för elever att 

utveckla sitt språk (2016, s. 4). Danielsson (2017) beskriver att modaliteten bild kan konkretisera 

den verbala texten (2017, s. 5). Dessutom utvecklar Danielsson (2017) detta och menar att olika 

modaliteter kan ha skiftande möjligheter för meningsskapande och att flera modaliteter därför är 

att föredra för att öka förståelse för texten (2017, s. 7).  

Sara Persson (2016) talar om vikten av att ge nyanlända elever stöttning för att de ska få delta i 

en undervisning på deras kognitiva nivå, även om de ännu inte har förvärvat språkkunskaper för 

denna nivå (Persson, 2016, s. 59). Fortsättningsvis menar hon att stöttning inte ska förväxlas med 

särskilt stöd, utan hon liknar stöttning med en tillfällig byggnadsställning som sedan efter hand kan 

monteras ner när eleven börjar arbeta mer självständigt (Persson, 2016, s. 59). För att en elev inte 

ska halka efter sina jämnåriga kunskapsmässigt, betonar Persson (2016) att eleverna ska få möjlighet 

att utveckla det svenska språket och åldersadekvata kunskaper i andra ämnen samtidigt. För att 

detta ska vara möjligt behöver eleverna utmanas kognitivt samtidigt som de ges stöttning. Stöttning 

kan ges i form av bilder, fotografier eller konkreta föremål. Dessa olika former är exempel på visuell 

stöttning, vilket Persson (2016) menar är viktigt att använda för att hjälpa nyanlända elever att 

förstå och minnas den information som förmedlas i undervisningen (Persson, 2016, s. 60).  

 

 I ovanstående avsnitt behandlas definitionen av en nyanländ och en nyanländ elev samt redovisas 

andraspråksinlärning och språkutveckling med hjälp av multimodala verktyg. Som tidigare 

beskrivits i detta avsnitt bör tre kriterier uppfyllas för att en elev ska beviljas undervisning  i ämnet 

svenska som andraspråk. För elever som undervisas i ämnet svenska som andraspråk bör kontexten 

vara tydlig och vardagsnära, detta för en gynnsam språkutveckling. En tydlig kontext kan skapas 

genom samspelet mellan olika modaliteter, så som bild och verbaltext. Dessa modaliteter kan 

tillsammans bidra till en vardaglig och närliggande kontext om de överenstämmer med varandra. 

Detta anknyter till studiens didaktiska relevans, att undersöka multimodala läromedel för nyanlända 

elever och elever med svenska som andraspråk. Om huruvida modaliteterna verbaltext och bild 

bidrar till en gynnsam språkutveckling eller inte.  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om multimodalitet och språkutveckling. Som tidigare 

nämnts i avsnittet bakgrund, beskriver Puskas och Björk-Willén (2017) att det stöd och den kontext 

som andraspråksinlärare lär sig sitt andraspråk i liknar det stöd och den kontext som barn lär sig 

sitt modersmål i (2017, s. 5). Med detta som utgångspunkt har vi valt att lyfta forskning om barns 

språkinlärning av ett modersmål med hjälp av modaliteten bild.  Vidare lyfts olika möjligheter och 

begräsningar när det kommer till multimodala texter samt hur det kan presenteras.  

 

Språkutveckling med hjälp av multimodala resurser  

I en nordamerikansk forskningsöversikt beskriver Julie Meltzer och Edmund T. Hamann (2005) 

åtta metoder som gynnar flerspråkiga elevers lärande (Meltzer & Hamann, 2005, s. 1). Den sista av 

de åtta metoderna, att flerspråkiga elever bör utveckla ett brett ordförråd, är av intresse för denna 

studie. Författarna menar att detta är nyckeln till ett rikt språk (Meltzer & Hamann, 2005, s. 

54). Med detta som utgångspunkt redovisas därför Zoe M. Flack och Jessica S. Horts (2018) 

artikel Two sides to every story: Children learn words better from one storybook page at a time, vilken handlar 

om hur små barn tillägnar sig ord genom bilder i sagoböcker (2018, s. 1). Forskarna demonstrerar 

att antalet bilder påverkar hur många ord ett barn lär sig vid högläsning av en sagobok. Utifrån sin 

undersökning i det första experimentet kunde de se att barn lättare lär sig nya ord om sagoboken 

endast innehåller en bild per sida (Flack & Horst, 2018, s. 8). Det författarna kunde se var att de 

barn som fick en saga uppläst för sig med flera bilder per sida inte lärde sig lika många ord som de 

barn som fick en saga uppläst med endast en bild per sida (Flack & Horst, 2018, 6). I ett andra 

experiment lade forskarna till en gest för att tydliggöra vilken bild som var menad att barnen skulle 

fokusera på. På grund av denna modalitet kunde forskarna se att barnen fick lättare att lära sig nya 

ord, då de med hjälp av gesten gavs stöd i vilken bild de skulle fokusera på (Flack & Horst, 2018, 

s. 8).  

I forskningsrapporten Bildval i alfabetiseringsundervisning -– en fråga om synsätt , beställd av institutet 

för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, skriver Qarin Franker (2007) om lärares 

användning av bilder i läs- och skrivundervisningen för vuxna andraspråksinlärare (2007, s. 4). I 

resultatet framkommer det att lärare som undervisar i läs- och skrivförmågor för vuxna 

andraspråksinlärare använder sig av bilder i större utsträckning än andra lärare. Undersökningen 

visar att det endast är en av de deltagande lärarna som helt avstår från att använda av bilder i sin 

undervisning (Franker, 2017, ss. 58, 61). För att skapa förståelse använde lärarna bilder som ett 

kompletterande verktyg till verbalspråket, vid de tillfällen då språket inte räckte till (Franker, 2007, 

s. 61). Av rapporten framkommer att lärarna i en större utsträckning hellre använder sig av bildkort 

än av bilder i läromedel. De menar att bilderna i läromedlen har en kontextbundenhet, vilket 

innebär att det finns ett samspel mellan lärobokens innehåll som läraren behöver ta hänsyn till. 
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Bildkort däremot, är mer kontextoberoende och därför lättare att anpassa och planera efter i 

undervisningen (Franker, 2007, s. 52).  

I likhet med Franker (2007) undersöker även Eva Wennås Brante (2014) det stöd bilder kan 

erbjuda. Hon undersöker huruvida bilder kan vara en förutsättning för unga vuxna med och utan 

dyslexi när de ska återge information, alltså huruvida deltagarna kan använda bilder som stöd vid 

återberättande. Vidare undersöker Wennås Brante (2014) om presentation av bilder i text har någon 

betydelse för deltagarnas läsförståelse (2014, s. 19). I sin avhandling belyser hon att deltagare med 

dyslexi ägnar mindre uppmärksamhet åt bilder i texten och i ett senare tidsskede än vad deltagarna 

utan dyslexi gör (Wennås Brante, 2014, s. 84). Resultatet av studien visar att tidpunkten för när en 

bild granskas har betydelse för läsförståelsen. En tidig granskning av en bild ger läsaren en 

helhetsbild av innehållet och detta menar Wennås Brante (2014) gynnar deltagarna med dyslexi 

(2014, s. 86). Fortsättningsvis betonar hon vikten av hur text och bild presenteras. Resultatet visade 

att deltagarna med dyslexi blir störda i sin läsning vid de tillfällen då text och bild förekommer 

samtidigt och detta uppmärksammas genom att antalet rätta svar på läsförståelsefrågorna minskade 

(Wennås Brante, 2014, s. 90). Detta verkade bero på att deltagarna med dyslexi blev osäkra på hur 

de skulle ta sig an materialet när det förekom två olika modaliteter samtidigt (Wennås Brante, 2014, 

s. 90).  

Vikten av hur bilder presenteras behandlar även Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006) 

i boken Reading Images – The Grammar of Visual Design (2006, s. 177). Författarna framhåller att 

beroende på vilken plats på sidan en bild presenteras så förmedlas en viss värdering av information. 

Detta beskriver författarna med begreppet ”information value” (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 

177), vidare presenterar de två begreppen ”salience” och ”framing” (2006, s.117). En svensk 

översättning av dessa tre begrepp kan hänvisas till Anders Björkvall (2009) som beskriver 

respektive begrepp som informationsvärde, visuell framskjutenhet samt avgränsningar och sambandsskapande 

(2009, ss. 89,100, 105). I denna studie är det dessa begrepp som kommer att användas. 

Författarna Kress och van Leeuwen (2006) beskriver att visuell framskjutenhet, eller ”eye-

catching” som de även kallar det, handlar om hur olika faktorer påverkar det som ögat dras till. Det 

kan vara allt från ett objekts färg till dess form. De menar att det ibland kan vara ett medvetet val 

av illustratören då det som är mest visuellt framskjutet är det föremål i bilden som ofta är mest 

dominant, eller den bild som ligger i förgrunden och är mest framträdande, vilket drar till sig 

läsarens uppmärksamhet (Kress & van Leeuwen, 2006, ss.176–177). Fortsättningsvis diskuterar 

författarna begreppet avgränsningar och sambandsskapande, vilket handlar om huruvida det finns 

ett samband i det innehåll som framställs. Ett innehåll kan bestå av enskilda modaliteter, men även 

flera (Kress & van Leeuwen, 2006, ss.176–177).  Att det bör finnas ett samband mellan modaliteter 

i en uppgift eller text menar även Charles W. Kalish (2010), då han framhåller att det är lättare för 

barn att förstå och göra förutsägelser i texter när verbaltext och bild samstämmer med varandra 

(Kalish, 2010, s. 2).   
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Utifrån den tidigare forskning som har behandlats i detta avsnitt kan vi se att modaliteten bild 

spelar en väsentlig roll i både andraspråksinlärares språkutveckling av ett andraspråk och i barns 

inlärning av ett modersmål (Franker, 2007, s. 4; Flack & Horst, 2018, s. 1). Även om dessa 

inlärningsprocesser inte går att likställa, har dessa två grupper en aspekt gemensamt, det vill säga i 

vilken kontext språkinlärningen bör ske (Puskas & Björk-Willén, 2017, s. 5). Vidare belyser även 

forskningen vikten av hur olika modaliteter presenteras och hur de samspelar med varandra 

(Wennås Brante, 2014, s. 90; Kress & van Leeuwen, 2006, s.117; Kalish, 2010, s. 2). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Jim Cummins (2017) fyrfältsmodell med fokus på 

progression. Modellen visar graden av kontextbundenhet samt den kognitiva ansträngningen som 

finns i en uppgift (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 208). Denna teori inbegriper både 

undervisning och läromedel. I denna studie kommer teorin att användas som ett redskap i studiens 

analys för att undersöka huruvida det finns en kontextuell progression i läromedelserien Språkis 

(Eriksson, 2008; 2010; 2011a; 2011b).   

 

Cummins fyrfältsmodell  

I Cummins fyrfältsmodell, se figur 1, visas sambandet mellan den kognitiva nivån och 

undervisningens kontextberoende (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 208). I modellen finns 

två linjer, den horisontellt gående linjen visar hur mycket stöd en elev ges i kontexten för att 

genomföra en uppgift och den vertikala linjen visar hur kognitivt utmanande en uppgift är 

(Cummins, 2017, s. 56). Modellen består även av fyra fält. I det nedre vänstra fältet ges eleverna 

mycket stöd i kontexten och uppgiften har en låg kognitiv utmaning (Cummins, 2017, s. 58). I det 

här fältet placeras ofta kommunikativa aktiviteter som utgår från ett vardagsspråk (Cummins, 2017, 

s. 58). Skolverket (2018) beskriver detta fält som ”trygghetszon” och menar att undervisning för 

nyanlända elever bör ske i detta fält (Skolverket, 2018, s. 6). I det övre vänstra fältet ges eleverna 

hög kognitiv utmaning samt mycket stöd i kontexten och här menar Cummins (2017) att 

flerspråkiga elever bör befinna sig för en optimal språkutveckling, vilket även Skolverket (2018) 

betonar (Cummins, 2017, s. 58–59; Skolverket, 2018, s. 6).  Hajer och Meestringa (2014) instämmer  

i att uppgifterna i detta fält är mer kognitivt utmanande men att eleverna fortfarande ges stöttning 

i form av multimodala hjälpmedel såsom bilder (Hajer & Meestringa, 2014, s. 105).  

Danielsson (2017) beskriver att modaliteten bild kan konkretisera den verbala texten 

(Danielsson, 2017, s. 5). Dessutom utvecklar Danielsson (2017) detta och menar att olika 

modaliteter kan ha skiftande möjligheter för meningsskapande och att flera modaliteter därför är 

att föredra för att öka förståelse för texten (2017, s. 7). Visuella stöd i form av bilder är något som 

Cummins (2017) lyfter fram som något av de viktigaste undervisningsstrategierna för att en elev 

ska lära sig ett skolspråk (2017, s. 60). Det visuella mediet blir således en viktig aspekt i stödet för 

elever och är något som framkommer som centralt i läromedlen. Uppgifter som att kritiskt granska 

och argumentera är kognitivt utmanande för elever, enligt Skolverket (2018). Eleverna kan ges 

stöttning i form av att instruktioner med hjälp av bilder och ett enkelt språk (Skolverket, 2018, s. 

7). I det övre högra fältet, frustrationszonen, ges eleverna låg stöttning i en otydlig kontext samtidigt 

som de får en hög kognitiv utmaning. Enligt Skolverket (2018) bör detta fält undvikas till dess att 

eleverna besitter tillräckliga språkkunskaper för att kunna utföra sådana uppgifter utan stöttning 

(Skolverket, 2018, s. 7). I detta fält ges eleven liknande uppgifter som i fältet för utvecklingszonen 
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men utan någon form av stöttning. Det nedre högra fältet innebär att eleverna ges låg kognitiv 

utmaning samt låg stöttning i en otydlig kontext. Enligt Skolverket (2018) bör detta fält undvikas 

helt då uppgifter inom detta fält inte utmanar elevernas intellekt och risken är att eleverna blir 

uttråkade (Skolverket, 2018, s. 6). Uppgifter inom detta fält menar Cummins (2017) är att 

exempelvis skriva av en text som står på tavlan (Cummins, 2017, s. 58). Cummins (2017) beskriver 

emellertid att kontextbundet och kognitivt krävande inte betyder samma för alla elever då det finns 

skillnader i elevernas kunskaper samt i deras intressen (2017, s. 59). Utifrån den tidigare forskning 

som behandlats i denna studie påvisar det att modaliteter i form av bilder kan fungera som stöd vid 

inlärningen av nya ord (Flack & Horst, 2017, s. 8). 

 

 

Figur 1.  Jim Cummins fyrfältsmodell för språkutveckling (Cummins, 2017, s. 58). 

 

Den teoretiska utgångspunkten i Cummins (2017) fyrfältsmodell kommer att användas som ett 

verktyg för att analysera hur den kontextuella progressionen ser ut i 

läromedelsserien Språkis (Eriksson, 2008; 2010; 2011a; 2011b). Skolverket (2018) menar att 

stöttningen ska ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att klara uppgifter och att 

stöttning kan ges i form av ett enkelt språk och bilder (Skolverket, 2018, s. 7). Mycket stöd i en 

tydlig kontext kan bland annat skapas genom att de bilder som används överensstämmer med den 

verbala textens budskap, vilket ger eleven stöd att förstå uppgiften. Vid förekomsten av ett fåtal 

bilder som enbart har ett dekorativt syfte blir stöttningen låg och kontexten otydlig, då eleven inte 

kan använda modaliteten bild som stöd i uppgiften.  

Ambitionen med denna studie är att undersöka om en möjlig kontextuell progression sker i 

läromedelsserien Språkis (Eriksson, 2008; 2010; 2011a; 2011b). Det vill säga, ges eleverna en hög 

stöttning i en tydlig kontext i de två läromedel som riktar sig till nyanlända elever? Minskar sedan 

stödet och blir kontexten gradvis otydligare i de läromedel som riktar sig till elever med svenska 

som andraspråk? Elever med svenska som andraspråk behöver inte kontextuellt stöd i samma 

utsträckning som nyanlända elever behöver. För att undersöka detta används en analysmodell, se 

bilaga 1, vilken presteras i metodavsnittet nedan. Analysmodellen används för att undersöka 
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huruvida samspelet mellan modaliteterna bild och verbaltext skapar en tydlig kontext. De 

multimodala begreppen som kommer att användas som ett komplement till Cummins (2017) 

fyrfältsmodell (Cummins, 2017, s. 57) är begreppet visuell framskjutenhet och överensstämmelse. 

Begreppet visuell framskjutenhet innebär att ett hierarkiskt värde kan skapas beroende på hur 

framskjuten en modalitet är (Björkvall, 2009, s. 100). Ett annat begrepp är ideational concurrence som 

Len Unsworth (2006) använder med hänvisning till Talia Gill (2002). Detta begrepp beskriver 

relationen mellan modaliteterna bild och verbaltext och hur de samspelar med varandra (Unsworth, 

2006, s. 60). I denna studie används överensstämmer som en översättning av Unsworths (2006) 

begrepp. I analysen använts detta begrepp för att undersöka huruvida bild och verbaltext beskriver 

samma företeelse. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en inblick i om det sker en kontextuell progression i 

läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som 

andraspråk. Målet med studien är även att få en större kännedom om den multimodala stöttning 

som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilken modalitet är mest visuellt framskjuten i de valda läromedlen? 

2. Överensstämmer bilderna med den verbala texten?   
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens analysmetod samt det material som ligger till grund för analysen. 

Vidare redovisas även en reflektion över metoden samt de etiska överväganden vi förhåller oss 

till.   

 

Urval av läromedel  

I materialet för denna studie ingår läromedel som riktar sig till målgruppen nyanlända elever, som 

redan har tillägnat sig grunderna i det svenska språket men som behöver utöka sitt ordförråd samt 

sina kunskaper om svenskans språkliga strukturer. I materialet ingår även läromedel som riktar sig 

till elever som har svenska som andraspråk som har kommit längre i sin språkutveckling.  

De kriterier läromedlet eller läromedlen behövde möta för att de ska kunna väljas till denna 

studie, var att de var avsedda för nyanlända eller för elever som har svenska som andraspråk. Att 

de var granskade eller använda av lärare för nyanlända elever eller elever med svenska som 

andraspråk och att det skulle finnas flera olika nivåer av läromedlet så att en progression kunde 

uttydas. De delar av Språkis (Eriksson, 2008; 2010; 2011a; 2011b) som kommer att analyseras är 

varje läromedels första respektive sista kapitel. Valet att analysera det första samt det sista kapitlet 

i de fyra läromedlen grundar sig i att det bör gå att uttyda en möjlig reducering av det stöd som 

elevern har att tillgå i modaliteterna verbaltext och bild. Utifrån detta går det därför att se om det 

sker en kontextuell progression i enlighet med Cummins (2017) fyrfälltsmodell, se figur 1. 

För att kunna undersöka det första kriteriet behövde materialet vara riktat till nyanlända elever 

eller elever med svenska som andraspråk, vilket framgår om man läser baksidan på 

läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1,  Språkis svenska för nyanlända 2 samt Språkis svenska för 

nyfikna a,  Språkis svenska för nyfikna d. Där står det explicit för vem eller vilka dessa läromedel är 

skapade. Nästa kriterium var att läromedlet var granskat eller använt av lärare som undervisar 

flerspråkiga elever eller nyanlända (Eriksson, 2008; 2010; 2011a; 2011). Del 1–2 av läromedlet är 

granskat av lärare som undervisar i förberedelseklasser, medan del A-D är utprovade i klasser som 

har elever med svenska som andraspråk. Läromedelsserien Språkis uppnår det sista kriteriet, att 

läromedlet är en serie där det finns en möjlig, synlig kontextuell progression att analysera (Eriksson, 

2008; 2010; 2011a; 2011b).  

Valda läromedel 

Nedan kommer den valda läromedelsserien att presenteras. Läromedelsserien är skriven av Hippas 

Eriksson och illustrerad av Emma Göthner och utgiven av förlaget Liber.  
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Språkis svenska för nyanlända 1 & 2 

Språkis svenska för nyanlända 1 & Språkis svenska för nyanlända 2 (Eriksson, 2011a; 2011b), riktar sig till 

nyanlända elever som redan lärt sig grunden av det svenska språket men som behöver utveckla sitt 

ordförråd samt lära sig språkgrunderna av det svenska språket. Språkis  svenska för nyanlända 1 är det 

första läromedlet i läromedelsserien och Språkis svenska för nyanlända 2 är fortsättningen. Dessa två 

läromedel ligger till grund för vår analys.  

Språkis svenska för nyfikna a & d  

Språkis svenska för nyfikna a & Språkis svenska för nyfikna d (Eriksson, 2008; 2010). Dessa två 

läromedel riktar sig till elever med svenska som andraspråk och är en uppföljning på 

läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2. För att använda dessa 

läromedel förväntas eleverna har bredare språkkunskaper i svenska.  

Multimodal textanalys 

Cummins (2017) och även Skolverket (2018) förespråkar att det bör finnas en tydlig kontext i 

läromedel samt i undervisningen för flerspråkiga och nyanlända elever (2017, s. 60; 2018, s.6). En 

tydlig kontext kan skapas med hjälp av bilder (Skolverket, 2018, s. 8). För att besvara studiens syfte 

och frågeställningar används metoden multimodal textanalys. Nedan kommer analysmetoden att 

beskrivas samt hur denna metod kommer att användas i denna studie. I boken Se texten! beskriver 

Kristina Danielsson och Staffan Selander (2014) ”samspel mellan textens delar”, vilket är en 

analysingång i deras multimodala analysmodell. Inom denna analysingång analyseras samspelet 

mellan textens olika komponenter så som den verbala texten samt bilder (2014, ss. 43, 52). Med 

detta som utgångpunkt har analysfrågor formulerats i en analysmodell för att undersöka den 

kontextuella progressionen i de valda läromedlen, se nedan.  

Analysmodell  

För att underlätta vår analys utarbetade vi en analysmodell, se bilaga 1, som grundar sig i Danielsson 

och Selanders (2014) multimodala analysmodell med fokus på samspelet mellan textens delar (2014, 

s. 43). Analysmodellen används för att besvara studiens syfte och de frågeställningar som 

formulerats. Att få en inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, 

samt att få en större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i 

dessa läromedel.  
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Begrepp 

Bild  

Begreppet bild används i denna studie för att beskriva de illustrationer som förekommer i de 

analyserade läromedlen och som visar ett flertal eller enskilda föremål, personer eller geometriska 

figurer etc. (Nationalencyklopedin, 2019).  

Föremål  

Begreppet föremål syftar i denna studie saker och ting som framställs i bilderna eller beskrivs i den 

verbala texten (Svenska akademiens ordbok, 2019).   

Verbaltext  

Begreppet verbaltext syftar på den skrivna texten (Danielsson & Selander, 2014, s. 41). 

Visuell framskjutenhet 

Begreppet visuell framskjutenhet innebär att den modalitet som är dominant också är den modalitet 

som är mest informationsbärande (Björkvall, 2009, s. 100). Den modalitet som är mest visuellt 

framskjuten är den som är dominant och upptar det största utrymmet på sidan.  

Överensstämmer 

Begreppet överensstämmer beskriver relationen mellan verbaltext och bild och huruvida det beskriver 

samma fenomen. Denna beskrivning kan kopplas till det begrepp Unsworth (2006) använder, 

ideational concurrence med hänvisning till Gill (2002) (Unsworth, 2006, s. 60). Vi har översatt 

begreppet ideational concurrence till ”överensstämmer”. 

Etiska hänsynstaganden   

Vår studie är en multimodal textanalys av läromedel för nyanlända elever och för elever med 

svenska som andraspråk. I studien behandlas inte några känsliga personuppgifter. Det förekommer 

inte heller några individer som går att identifiera och därför behöver inte dessa aspekter tas i 

beaktan. I God forskningssed framhåller Vetenskapsrådet (2017) regler som ska följas vid bedriven 

forskning och genom att bland annat öppet redovisa metod och resultat följer vi dessa regler (2017, 

s. 8).  

Reflektion av metod 

Analysmetoden utgår från Danielssons och Selanders (2014) analysingång ”samspelet mellan 

textens delar”, vilket är en del i deras multimodala textanalysmodell (2014, ss. 43, 52). 

Analysmodellen är bred och inbegriper många olika delar som finns i en text. Vi har därför valt att 
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begränsa oss till att enbart undersöka hur modaliteterna verbaltext och bild överensstämmer med 

varandra samt dessa modaliteters visuella framskjutenhet. En konsekvens av vår avgränsning av 

analysmodellen, är att andra delar faller utanför analys, då modellen inte längre inbegriper alla de 

delar som finns i en text. Däremot läggs ett mer kvalitativt fokus på de delar som vi har valt att 

analysera då vi enbart behöver fokusera på dessa aspekter. Att vi använder en analysmodell samt 

presenterar de begrepp som används i analysen förstärker sannolikheten att resultaten blir det 

samma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Studiens trovärdighet stärks då vi enbart 

undersöker modaliteterna bild och verbaltext samt den stöttning de ger. Vi undersöker därmed inte 

andra former av stöttning som kan finns tillgängliga i ett läromedel, då det inte är en del av studiens 

syfte. 

Arbetsfördelning 

I denna studie har vi valt en uppdelad arbetsgång i avsnitten teori, metod och analys. Sofia Lehrberg 

ansvarar för analys av läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 

samt bär huvudansvaret för studiens metod. Hanna Sköld ansvarar för analys av Språkis svenska för 

nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d samt studiens teoretiska avsnitt. Resterande avsnitt i studien 

skrivs gemensamt. Detta val grundar sig i att vi anser att det är mer tidseffektivt.  
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Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Presentationen av resultatet är strukturerat efter 

studiens frågeställningar.  

Vilken modalitet är mest visuellt framskjuten i de valda läromedlen?  

Språkis svenska för nyanlända 1  

Kapitel 1 Välkommen  

I Språkis svenska för nyanlända 1 (2011a) första sida presenteras kapitlets titel ”Välkommen!” överst 

på sidan. Bilden upptar majoriteten av sidan och är mycket visuellt framskjuten. Den visar 

människor som omfamnar varandra, springer, köar och en familj som välkomnas med namnen på 

dessa medlemmar. Bilden är färggrann, detaljrik, dominant och drar till sig läsarens blick (s. 2). På 

sida tre presenteras en gul ruta med verbaltext överst på sidan. Den modaliteten som är mest visuellt 

framskjuten är bilderna av de personer som presenterats på föregående sida samt bilder av tomma 

rutor och rader. Den verbala text som presenteras är minimal och drar inte läsarens blick till sig (s. 

3).  På näst sista sidan i kapitel 1 är den svartvita bilden, som visar familjen, från föregående sida 

mer visuellt framskjuten än den verbala text som presenteras. Bilden tar upp majoriteten av sidan 

och drar till sig åskådarens blick (s. 4). Den sista sidan i kapitel 1 består som tidigare sidor nästan 

enbart av bilder. Antingen i form av bilder på personer från föregående sidor eller som tomma 

rutor och rader. De bilder som visas på denna sida är mindre än de på föregående sidor. Den 

modalitet som är mest visuellt framskjuten på denna sida är bilderna (s. 5).  

Kapitel 7 Rast  

På första sidan av kapitel sju i Språkis svenska för nyanlända 1 (2011a) presenteras läsaren först för 

verbaltexten ”Rast”, som är kapitlets titel. Därefter presenteras bilden av en skolgård full med 

elever och enstaka vuxna. På denna sida är bilden mest visuellt framskjuten då den tar upp hela 

sidan med enstaka verbaltext i kapitlets titel och verbaltext i form av verb som förklarar vad 

eleverna och personalen gör. Bilderna är det som läsarens blick dras till (s. 36). På sidan 37 

blir bilderna mindre, men tar fortfarande upp majoriteten av sidan och är mer visuellt framskjutna 

än den verbala text som finns med. Den verbala texten förklarar vad föregående sida (s. 36) 

illustrerar i en kortare berättande text (s. 37).  Sidan 38 består av modaliteterna bilder och 

verbaltext. Den verbala texten beskriver i korta meningar det som bilderna visar, vilket är vad 

eleverna från föregående sida gör. Det är denna modalitet som är mest visuellt framskjuten(s. 

38).  På den sista sidan av kapitel 7 är bilder den modalitet som är mest visuellt framskjuten men 

de bilder som visas är mindre än föregående bilder i kapitlet och den verbala text som finns 

representeras bara med meningen ”Hon gungar” (s. 39).  
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Nedan följer en sammanfattning av vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i kapitel 

1 och 7 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna 1 (2011a). För att sammanfatta är bilden den 

modalitet som genomgående är mest  visuellt framskjuten i de båda kapitel i Språkis svenska för 

nyanlända 1 (2011a). Den verbala text som presenteras är i form av enstaka substantiv, verb eller 

korta meningar med ord som presenterats på föregående sidor. 

 

Språkis svenska för nyanlända 2   

Kapitel 1 Divas vardagsrum  

På första sidan av kapitel ett i Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b) illustreras ett vardagsrum fyllt 

med olika föremål, människor och djur. Bilderna är färggranna och detaljrika och tar upp hela sidan 

och är mer visuellt framskjuten än den verbala texten som finns i form av korta ord som beskriver 

de föremål som illustreras (s. 2). På sida tre ökar den verbala texten i jämförelse med föregående 

sida men också i jämförelse med föregående läromedel Språkis svenska för nyanlända 1(2011a). 

Modaliteten som är mest visuellt framskjuten på denna sida är bilderna (s. 3). På sida fyra finns 

bilder som visar föremål från föregående sida (s. 2), men färre än tidigare. De bilder som är mest 

visuellt framskjutna är de tomma rader där verbaltext ska skrivas. Den verbala texten har ökat från 

föregående sida (s. 3) och beskriver vad bilderna visar, samt en fråga till eleverna om vad bilderna 

visar (s. 4). På sida fem är bilderna mest visuellt framskjutna och de visar föremål från föregående 

sida (s. 2) samt illustrerar fyra lådor med bollar med verbaltext under, som tydliggör de olika 

prepositioner som bilden syftar på. Den resterande verbala texten beskriver bilderna samt 

framställer exempel på olika prepositioner (s. 5). Sida sex är den sista sidan i kapitel 1 

i Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b). Här är bilderna som är mest visuellt framskjutna och visar 

föremål från föregående sida (s. 2). Dessa bilder är större än bilderna på tidigare sidor (ss. 3-5). Den 

verbala texten är i korta meningar som ska “matchas” till bilderna (s. 6).  

Kapitel 6 Våra nya klasser  

Introduktionssidan i Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b) upptas av två stora bilder. De visar två 

olika klassrum med elever, föräldrar, lärare och olika föremål. Bilderna är mer visuellt framskjutna 

än den verbala text som presenteras på sidan som består av kapitlets titel ”Våra nya klasser ”samt 

beskriver några av de föremål som finns i klassrummet (s. 32). På sidan 33 är det bilderna i den 

nedre delen av sidan som är mest visuellt framskjutna, dock dras blicken till den verbala texten som 

nu består av längre meningar än tidigare. Här beskrivs vad som händer på föregående sidor (ss. 32-

33). Sidan därefter, (s.34) består till stor del av bilder från föregående sidor (s. 32) samt tomma 

rader där verbaltext ska skrivas. Bilderna är mindre färggranna än tidigare med en vit bakgrund 

istället för en färgad. Den verbala texten som presenteras beskriver bilderna samt ställer frågan om 

personerna (s. 34). På sidorna 35 och 36 visas bilder som tidigare inte visats i varken kapitel ett eller 

sex. På dessa sidor är bilderna visuellt framskjutna (ss. 35, 36). På sida 37 är bilderna allra mest 
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visuellt framskjutna. Bilderna visar olika klädesplagg som tidigare inte varit med i kapitel sex. Den 

verbaltext som finns instruerar läsaren i vilka färger bilderna ska målas i (s. 37).   

Nedan följer en sammanfattning av vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i kapitel 

1 och 6 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna 2 (2011b). För att sammanfatta det som skrivits ovan 

är bild den modalitet som är mest visuellt framskjuten. Mängden med verbaltext ökar från det 

första kapitlet till det sista och på sidan trettiotre upptar texten nästan en tredjedel av sidan. 

 

Språkis svenska för nyfikna del a   

Kapitel 1 Välkommen till klassen!  

På den inledande sidan i Språkis för nyfikna a (2008) är bilden mest visuellt framskjuten och upptar 

hela sidan. Högst upp på mitten av sidan står rubriken ”Välkommen till klassen! ”. I vita textrutor 

presenteras elevernas och lärarens namn (s. 2). På den tredje sidan är verbaltexten mest visuellt 

framskjuten med undantag för en bild. Det första läsaren möts av på sidan är en berättande text. 

Resterande verbaltext står i form av en instruktion och fyra rubriker. (s. 3) På den fjärde sidan är 

bilden den modalitet som är mest visuellt framskjuten och upptar hela sidan. Den verbala texten 

på sidan fyra presenteras i textrutor och pratbubblor (s. 4). På den femte sidan är verbaltexten mest 

visuellt framskjuten och det finns endast en bild, en tom cirkel.  (s. 5)  

Kapitel 12 Snart sommarlov   

På den inledande sidan till kapitel tolv är bilden mest visuellt framskjuten. Den visar en avslappnad 

och lekfull miljö där barnen i bakgrunden spelar brännboll och en vuxen person och barn fikar i 

främre delen av bilden. Textrutorna i bilden förklarar de föremål som finns (s. 66). På sidan 67 i 

läromedlet är verbaltexten den modalitet som är mest visuellt framskjuten. Verbaltexten 

presenteras i form av en instruktion och tre olika uppgifter. På sidan finns endast en bild, vilken 

visar en fågel (s. 67). På sidan 68 i läromedlet är den verbala texten mest visuellt framskjuten och 

det presenteras inga bilder. Den verbala texten presenteras i form av en berättande text och en 

skrivuppgift (s. 68). På sidan 69 är bilden mest visuellt framskjuten. Här visas en vuxen person och 

barn som sitter och fikar på en filt. I bilden finns vita rutor som är sammankopplade till de föremål 

som framställs och som verbaltexten benämner. Högst upp på sidan finns en formulerad rubrik 

som en fråga till eleven. Nedanför finns underrubriken ”Skriv rätt ord på rätt plats. Måla bilden!” på 

sidan visas en grön ruta, i vilken de ord står som beskriver föremålen som visas i bilden. (s. 69)  

Nedan följer en sammanfattning av vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i kapitel 

1 och 12 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna a (2008). Sammanfattningsvis, är bilden den 

modalitet som är mest visuellt framskjuten på de inledande sidorna till de båda kapitlen ett och tolv 

i läromedlet Språkis för nyfikna a (2008, ss. 2, 66). På sidan tre och sidan 67 i läromedlet är det 

verbaltexten som är mest visuellt framskjuten. På den fjärde sidan i läromedlet är bilden den 

modalitet som är mest visuellt framskjuten medan verbaltexten är mest visuellt framskjuten på 
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sidan 68 (ss. 4, 68). På den sista sidan i kapitel 1 är verbaltexten den modalitet som är mest visuellt 

framskjuten och på den sista sidan i kapitel tolv är bilden mest framskjuten (ss. 5, 69).  

 

Språkis för nyfikna del d  

Kapitel 1 Vi i femman   

På den inledande sidan till kapitel 1 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010) är bild och 

verbaltext båda i en visuellt framskjuten position och upptar halva sidan var. Den övre halvan av 

sidan upptas av en bild som visar ett klassrum med elever som samtalar med varandra. På den 

nedre halvan av sidan presenteras verbaltexten i form av en berättande text (s. 2). Den modalitet 

som är mest visuellt framskjuten på den tredje sidan i läromedlet är en verbaltext och det 

förekommer inte några bilder. Verbaltexten presenteras i form av två rubriker, tre frågor som 

kopplar tillbaka till föregående bild samt fem läsförståelsefrågor (s. 3). På den fjärde sidan är 

verbaltexten mest visuellt framskjuten men det förkommer även två bilder som visar en pojke och 

en flicka. Verbaltexten består av uppgifter som upptar den större delen av sidan och kompletteras  

med ord som presenteras i en grön ruta (s. 4). På den femte sidan är modaliteten verbaltext mest 

visuellt framskjuten och det förekommer inga bilder (s. 5).   

Kapitel 12 Vernissage=konstutställning   

På den inledande sidan till kapitel 12 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010) är både bild 

och verbaltext i en visuellt framskjuten position och de båda modaliteterna upptar halva sidan var. 

Bilden visar en pågående vernissage. Verbaltexten presenteras i form av en berättande text på den 

nedre halvan av sidan. I bilden förekommer textrutor som beskriver de föremål och material som 

bilden visar (s. 66). På sidan 67 och 68 är verbaltexterna den modalitet som är mest visuellt 

framskjutna och det förekommer inga bilder (ss. 67-68). Den sista sidan i kapitel tolv i 

läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010) består både av bilder och verbaltext, där är 

verbaltexten mest visuellt framskjuten. Bilderna visar en vit ruta med en röd ram samt ett korsord. 

Verbaltexten består av rubriker, uppgifter och som ord som står i en grön ruta (s. 69).    

Nedan följer en sammanfattning av vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i kapitel 

1 och 12 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010). För att sammanfatta resultatet av vilken 

modalitet som är mest visuellt framskjuten i kapitel ett och tolv i läromedlet Språkis svenska för 

nyfikna d (2010), visar det att både verbaltext och bild är i lika visuell framskjuten position på de 

inledande sidorna till kapitlen. Genomgående på de resterande sidorna i kapitel 1 och 12 

är verbaltexten mest visuellt framskjuten och det förkommer endast två bilder på resterande sidor 

i de båda kapitlen (2010, ss. 3-5, 66-69). 

 



 

 25 

Överensstämmer bilderna med den verbala texten?  

Språkis svenska för nyanlända 1   

Kapitel 1 Välkommen!   

Bilden på sida två i Språkis svenska för nyanlända 1 (2011a) visar en flygplats. I bakgrunden visas 

människor som omfamnar varandra, springer och köar. Centralt i bilden presenteras en familj på 

sex personer som välkomnas av en kvinna med öppna armar. Sidans verbala text och 

titel ”Välkommen!” överensstämmer med det bilden, som visar en familj som välkomnas på 

flygplatsen. Dessutom överensstämmer bilderna av personerna med den verbaltext som står i 

textrutorna, personernas namn. Det faktum att familjen välkomnas överensstämmer med hjälp av 

både verbaltext och bild, dock är delar av bilden enbart dekorativ. Det finns ingen verbaltext som 

beskriver det som illustreras i bakgrunden, så som flygplanet eller de personerna som står och 

väntar i kö. Däremot bidrar bilderna till att tydliggöra att det är en flygplats som illustreras (s .2). 

På sida tre visas en bild av den familj som tidigare presenterats (s. 2). Bilderna överensstämmer 

med verbaltexten då de tydliggör vad personerna heter (s. 3). På sida fyra visar bilderna samma 

familj som på tidigare sidor (s. 2), samt i verbaltexten presenteras även en av familjemedlemmarnas 

namn. På sidan finns bilder av färgade rektanglar. Bilderna överensstämmer med den verbaltext 

som beskriver vad respektive färg heter (s. 4). På sista sidan i kapitel 1, sida fem, överensstämmer 

bilderna med den verbaltext som beskriver vad familjemedlemmarna heter. Längst ner på sidan 

illustreras en pojke som pekar mot läsaren samt verbaltexten bredvid som lyder ”Vad heter du?” . 

Här tydliggör bilden att det är läsaren som ska skriva vad hen själv heter (s. 5). 

Kapitel 7 Rast 

På första sidan i kapitel 7 i Språkis svenska för nyanlända 1 (2011a) illustreras en skolgård i vintermiljö, 

där elever och vuxna vistas. I bakgrunden syns två stora byggnader samt en bilparkering. Bilderna 

överensstämmer med verbaltexten som beskriver vad eleverna och vuxna gör. Bilden 

överensstämmer delvis med kapitlets titel, ”Rast”. Bilden visar en lekplats full med barn och några 

vuxna, men det saknas explicit information som tydliggör att det är en skolgård som illustreras (s. 

36).  På sidan 37 presenteras en ruta med verbaltext som tydliggör vad som händer i föregående 

bild (s. 36). De bilder som visas under verbaltexten överensstämmer också med verbaltexten ovan 

(s. 37). På sida 38 visas de bilder som tidigare presenterats på föregående sidor (s. 36). Bilderna 

överensstämmer med det som den verbala texten beskriver. Exempelvis visar en av bilderna en 

flicka som klättrar och den verbala texten är ”Maja klättrar” (s. 38). På sista sidan förekommer åtta 

bilder och enbart tre ord med verbaltext. Bilden till texten ”Hon gungar” överensstämmer med det 

verbaltexten beskriver (s. 39).  

Nedan följer en sammanfattning av hur bilderna överensstämmer med verbaltexten i kapitel 1 

och 7 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna 1 (2011a). Sammanfattningsvis i Språkis svenska för 

nyanlända 1 (2011a) går det att se i första kapitlet ”Välkommen!” att verbaltexten förstärks av de 
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bilder som finns. Dock saknas det verbaltext som överensstämmer med att platsen de befinner sig 

på är en flygplats (s. 2). Ett liknande exempel kan ses i kapitel 6 ”Rast”. Där finns inte verbaltext 

som tydliggör att den lekplats som bilden visar är en skolgård. Den resterande användningen av 

bilder genom kapitlet överensstämmer med den verbaltext som finns (ss. 36-39).  

 

Språkis svenska för nyanlända 2   

Kapitel 1 Divas vardagsrum  

På första sidan visas ett vardagsrum som innehåller olika föremål passande för miljön. På bilden 

finns fem flickor, en hund och en katt. Verbaltexten ovanför bilden lyder ”Divas vardagsrum”. 

Bilden av vardagsrummet överensstämmer med verbaltexten. I bilden syns beskrivande textrutor 

intill några av föremålen som visas. Delar av det bilden visar överensstämmer inte med den 

verbaltext som beskriver vad föremålen heter (s. 2). På sidan tre illustreras de föremål som tidigare 

har presenterats på föregående sida (s. 2). Dessa bilder överensstämmer med sidans verbala text 

som förklarar vad bilderna visar samt vad som händer på föregående sida (s. 3). På sida fyra 

förstärker bilderna verbaltexten från föregående sida (s. 2). I texten formuleras en fråga till läsaren, 

om vad det är som bilderna visar (s. 4). På sida fem finns ett flertal bilder med verbaltext till.  Ett 

exempel är högst upp på sidan, där bilden av fyra gula lådor och fyra gröna bollar illustreras. 

Bilderna överensstämmer med verbaltexten som beskriver olika prepositioner (s. 5). På sista sidan 

i kapitel ett i Språkis svenska för nyanlända 1 (2011b) visas bilder av föremål och personer som 

presenterats på tidigare sidor (s. 2). Verbaltexten som förekommer på sidan överensstämmer med 

bilderna. Ett exempel på detta är en av bilderna som visar en katt i en vas och rätt verbaltext till 

denna bild är verbaltexten ”En katt är i en vas” (s. 6).  

Kapitel 6 Våra nya klasser  

På första sidan i Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b) presenteras två bilder av två olika klassrum. 

I klassrummet högst upp finns både elever och lärare. Två av eleverna står längst fram tillsammans 

med lärarna. I klassrum två sitter eleverna och läraren i en ring på golvet medan några föräldrar 

sitter på stolar runt omkring. Verbaltexten som förekommer på sidan finns högst upp i form av 

kapitlets titel ”Våra nya klasser ”samt i små vita rutor på vissa av de föremål och personer som 

illustreras. Bilderna av de föremål som har verbaltext överensstämmer med det verbaltexten 

beskriver. ”Våra nya klasser” är titeln på kapitlet och den verbala texten som finns överensstämmer 

med de två bilder som visas. Den översta visar två elever som står längst fram med läraren och 

bilden längre ner visar en klass där några av elevernas föräldrar är med. Detta kan tyda på att det 

är nya klasser för vissa av eleverna, vilket verbaltexten beskriver (s. 32). På sida 33 finns en mängd 

verbaltext som överensstämmer med bilden från föregående sida (s. 32). Verbaltexten förklarar i 

en berättande text vad som händer i bilden. Under verbaltexten finns bilder av föremål från 

föregående bild (s. 32). Bilderna överensstämmer med delar av verbaltexten på samma sida, men 
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också med den verbala texten på föregående sida (ss. 32-33). På sidan 34 finns bilderna till vänster 

på sidan. Dessa bilder visar de familjemedlemmarna som presenterats i första kapitlet i föregående 

läromedel (2011a, s. 2). Verbaltexten på sidan beskriver ”Vad har Minna” och svaret ”Minna har 

en väska”. Bilderna tydliggör vad varje person har i händerna och förstärker då den verbala texten 

(s. 34). På sida 35 illustreras olika föremål som tidigare inte presenterats i kapitel 1 eller kapitel 

6. Under varje bild finns verbaltext som överensstämmer med det bilderna visar, samt verbaltext 

med frågan om vad bilderna visar. Bilderna överensstämmer med verbaltexten, dock är bilderna 

inte lika viktiga nu som de varit tidigare, då verbaltexten under bilderna beskriver vad bilderna visar 

(s. 35).  På sida 36 visar bilderna föremål som tidigare inte visats i detta kapitel eller kapitel 1. Under 

bilderna presenterar verbaltexten vad som visas och överensstämmer då med bilderna. Vidare finns 

det mer verbaltext som lyder ”Här är” och syftar på det bilderna visar. Även här överensstämmer 

bilderna med verbaltexten (s. 36). På sida 37 visas bilder från föregående kapitel som inte är 

introducerade i kapitel ett eller kapitel sex. Bilderna visar föremål och verbaltext ovanför bilderna 

och beskriver vilken färg föremålen ska målas i. Bilderna förstärker enstaka ord i verbaltexten, dock 

inte verbaltextens hela meningar (s. 37). 

Nedan följer en sammanfattning av hur bilderna överensstämmer med verbaltexten i kapitel 1 

och 6 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna 2 (2011b). Sammanfattningsvis går det att se att den 

verbala text som finns överensstämmer med bilder som förekommer på samma eller föregående 

sidor som verbaltexten. Bilderna visar de föremål eller personer som verbaltexten beskriver (ss. 2-

6).  De bilder som visas på den inledande sidan till kapitel 6 överensstämmer med det som 

verbaltexten beskriver, det gör även bilderna på sidorna 33 och 34 (ss. 32-34). På sidorna 35 till 

och med 36 (ss. 35-37) överensstämmer bilderna med den verbaltext som presenteras. De bilderna 

som förekommer på dessa sidor har däremot inte presenterats tidigare i kapitel 1 eller 6 (ss. 35-

37).  

 

Språkis svenska för nyfikna a  

Kapitel 1 Välkommen till klassen!  

Bilden visar tre vuxna och ett flertal barn i ett klassrum. Centralt i bilden visas en flicka som hälsas 

välkommen av en av de vuxna personerna. Bilden av flickan och den vuxna 

personen överensstämmer med informationen som ges i rubriken ”Välkommen till klassen!”. 

Vidare överensstämmer bilden med verbaltexten i de vita textrutorna, då det blir tydligt vem som 

heter vad. Bilden av flickan som hälsas välkommen överensstämmer med den verbala text som står 

på ett papper. Texten lyder ”Välkommen Henny”. Bilden tydliggör därmed att flickan 

heter Henny (s. 2) Bilden på den tredje sidan överensstämmer inte med den verbala text som 

presenteras på sidan. Bilden visar en fågel och enbart fyller ett dekorativt syfte. Bilden på sidan 

två överensstämmer däremot med en del av den verbaltext som presenteras på sidan tre (ss. 2, 3). 

På sidan fyra visas bilden av en vuxen person och ett barn som håller varandra i handen. Bakom 
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dem syns en skolgård med lekande barn. Bilden överensstämmer med meningen som beskriver att 

det är Hennys pappa som kommer och möter henne efter skolan. Den överensstämmer inte med 

verbaltexten som beskriver att ”en fröken är en kvinna” eller att ”en magister är en man” (s. 4). På 

sidan fem finns endast en bild som visar en vit ring med en röd ram. Bilden överensstämmer 

med instruktionen som beskriver att eleven ska rita ett porträtt av sig själv i ringen (s. 5).  

Kapitel 12 Snart sommarlov  

Bilden visar en vuxen person och barn som sitter och fikar i en park. I bakgrunden syns barn som 

leker. I bilden finns vita textrutor, texten beskriver de föremål som illustreras. Textrutan ”en 

bulle” är placerad på filten vilket kan leda till förvirring om vilket av de två föremålen som åsyftas, 

bullen eller filten. Bilden i helhet överensstämmer inte heller med rubriken ”snart sommarlov”, då 

det inte är framgår om bilden illustrerar om det är fritid eller skoltid (s. 66). På sidan 67 finns en bild 

som visar en fågel som håller i en penna. Bilden av fågeln överensstämmer inte med verbaltexten, 

utan är enbart ett rent dekorativt syfte (s. 67). Däremot överensstämmer bilden på sidan 

66 med den berättande text som presenteras på sidan 67 (s. 66, 67). På sidan 68 förekommer inga 

bilder (s. 68). På sidan 69 illustreras en vuxen person och barn som sitter och fikar på en filt. 

Föremålen i bilden överensstämmer med de ord som står skrivna i en grön ruta. Bilden i helhet 

överstämmer inte med verbaltexten på sidan 69, men den överensstämmer däremot med den 

berättande verbaltext som presenteras på sidan 68 (ss. 68, 69).  

Nedan följer en sammanfattning av hur bilderna överensstämmer med verbaltexten i kapitel 1 

och 12 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna a (2008). Både kapitel 1 och 12 inleds med bilder 

som överensstämmer med verbaltexten. Bilderna överensstämmer med verbaltexten i textrutorna, 

då de visar det som texten beskriver. Bilden på sidan två överensstämmer 

med rubriken ”Välkommen till klassen!” (s. 2). Det gör däremot inte bilden på sidan 66 då det är 

oklart om det är skoltid eller fritid som framställs (s. 66). På sidorna tre och 67 illustreras en fågel, 

som inte överensstämmer med verbaltexten. Däremot överensstämmer bilden på sidan 

66 med den berättande text som presenteras på nästkommande sida i läromedlet (ss. 66, 67). Bilden 

på sidan fyra i kapitel ett överensstämmer med verbaltexten som beskriver att ”Pappa 

möter Henny efter skolan”. Dock överensstämmer inte bilden med den resterande verbaltext som 

presenteras på sidan (s. 4). På sidorna fem och 68 förekommer det inga bilder. På den sista sidan i 

kapitel 12 illustreras en vuxen och några barn som sitter och fikar. De föremål som 

illustreras överensstämmer med de ord som står utskrivna på sidan. Bilden som 

helhet överensstämmer inte med verbaltexten på sidan 69, men den överensstämmer 

med verbaltexten på föregående sida (s. 68, 69). 
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Språkis svenska för nyfikna d  

Kapitel 1 Vi i femman  

Bilden visar ett rum fyllt med barn som samtalar med varandra. På barnens tröjor sitter namnlappar. 

Bilden överensstämmer med verbaltexten som presenteras nedanför bilden. Texten handlar om 

klass 5b:s första dag i skolan efter sommarlovet. De ska leka en lek och får namnlappar av läraren. 

Leken går ut på att de ska ta reda på så mycket om varandra som de kan och sedan presentera sin 

kompis för klassen. Bilden överensstämmer med verbaltextens handling (s. 2). På sidan tre 

förekommer inga bilder, däremot är bilden på sidan två en del av den första uppgiften på sidan tre 

(s. 2, 3). På sidan fyra i presenteras två bilder. Dessa visar en flicka som heter Tilde och en pojke 

som heter Derek. Bilderna överensstämmer med meningen ”Tilde och Derek börjar nu”, och samt 

vilka personer det är som åsyftas i meningen (s. 4). På den sista sidan i kapitel 1 förekommer inga 

bilder (s. 5).  

Kapitel 12 Vernissage=konstutställning   

Bilden på den inledande sidan till kapitel 12 visar en pågående vernissage. Den berättande text som 

presenteras nedanför bilden handlar om Torpaskolans årliga konstutställning. De textrutor som 

visas i bilden beskriver de föremål och material som illustreras. Bilden överensstämmer med den 

berättande verbaltexten och men den verbaltext som presenteras i textrutorna. Den 

berättande verbaltexten beskriver hur en flicka ställer sig på en stol för att få allas uppmärksamhet. 

Denna beskrivning överensstämmer med bilden av flickan som står på en stol (s. 66) På sidorna 67 

och 68 förekommer det inga bilder (ss. 67, 68). På sista sidan i kapitel 12 förekommer två bilder, 

en vit ruta med en röd ram samt ett korsord. I instruktionerna framgår det att eleven ska rita ett 

konstverk, det framgår däremot inte var eleven ska rita det. Både bild och verbaltext är otydliga 

och eleven måste själv förstå uppgiften. Bilden av korsordet överensstämmer 

med rubriken ”Konstnärskrysset”, då det illustrerar vad ett konstnärskryss är (s. 69).  

Nedan följer en sammanfattning av resultatet hur bilderna överensstämmer med den verbala 

texten i kapitel 1 och 12 i läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010). På sidan två och 

66 överensstämmer bilderna med verbaltextens handling samt verbaltexten i textrutorna (ss. 2, 66). 

På sidan tre, 67 och 68 förekommer inga bilder (ss. 3,67-68). På sidan fyra förekommer två bilder 

som visar en flicka och pojke. Bilderna överensstämmer med meningen ”Derek och Tilde börjar 

nu”. Övrig verbaltext överensstämmer inte med bilderna (s. 4). På sidan 69 i kapitel 12 förekommer 

det bilder, en vit ruta med en ram och ett korsord. Bilderna på sidan överensstämmer till viss 

del med den verbala texten men ansvaret ligger främst på eleven att tolka och förstå sambandet 

mellan bilderna och den verbala texten (s. 69).  
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Sammanfattning av resultatet  

För att sammanfatta analysens resultat av vilken modalitet som är mest visuellt framskjuten i de 

fyra läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) 

och Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d (2008; 2010) sammanställs de kortare 

sammanfattningarna som redovisats kontinuerligt ovan i detta avsnitt. I Språkis svenska för nyanlända 

1 (2011a) är bilden den modalitet som är mest visuellt framskjuten på alla sidor i läromedlet. 

Bilderna visar både bilder, tomma rutor och rader. Verbaltext förekommer på alla sidor i de två 

olika kapitlen och det går att se en gradvis ökning av mängden verbaltext. I Språkis svenska för 

nyanlända 2 (2011b) är också bilden den modalitet som är mest visuellt framskjuten. En förändring 

som går att utläsa är att mängden verbaltext nu har ökat och på en av sidorna upptar texten nästan 

en tredjedel av sidan (s. 33). I Språkis svenska för nyfikna a (2008) är bilden den modalitet som är 

mest visuellt framskjuten på de inledande sidorna till kapitel 1 och 12 samt på sidorna fyra och 69. 

På sidorna tre, fem, 67 och 68 är verbaltext den modalitet som är mest visuellt framskjuten. Antalet 

sidor där bilden är mest visuellt framskjuten är lika många som de sidor där verbaltexten är mest 

visuellt framskjuten. I Språkis svenska för nyfikna d (2010) är verbaltext den modalitet som är mest 

visuellt framskjuten, däremot är bild och verbaltext lika visuellt framskjutna på de inledande sidorna 

på kapitel ett och tolv. Det vi ser är alltså är en gradvis reducering av bilden som den mest visuellt 

framskjutna modaliteten och verbaltexten blir allt mer dominerande i de senare läromedlen. 

Resultatet visar att bilderna är den mest visuellt framskjutna modaliteten i de läromedel som riktar 

sig till nyanlända elever, men att bildens visuella framskjutenhet ersätts av verbaltext i de läromedel 

menade för elever med svenska som andra språk. 

För att sammanfatta resultatet av hur bilderna överensstämmer med den verbala texten i de fyra 

läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) 

och Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d (2008; 2010) sammanställs de kortare 

sammanfattningarna som redovisas kontinuerligt ovan i detta avsnitt. I Språkis svenska för nyanlända 

1 (2011a) går det att se att bilderna överensstämmer med den verbala texten som presenteras. Ett 

exempel på detta är bilden av en familj som hälsas välkommen av en kvinna och bilden 

överensstämmer därmed med första kapitlets titel ”Välkommen!”.  I kapitel 7 överensstämmer 

bilderna med den verbaltext som presenteras på de olika sidorna, däremot saknas explicit 

information som beskriver de olika miljöer som illustreras, vilket även saknas i kapitel 1. 

I Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b) överensstämmer bilderna med den verbaltext som 

presenteras. I Språkis svenska för nyfikna a (2008) överensstämmer den större delen av bilderna med 

den verbala text som presenteras i kapitel 1 och 12. Ett undantag är däremot bilden som presenteras 

på sidan 66 då det inte tydligt framgår om det är skoltid eller fritid som framställs. I Språkis svenska 

för nyfikna d (2010) överensstämmer de bilder som förkommer till viss del med den verbaltext som 

presenteras. I de läromedel, menade för nyanlända elever, som vi analyserat, ser vi att de bilder som 

visas överensstämmer med den verbaltext som finns. Resultatet visar att överensstämmelsen mellan 
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bild och verbaltext gradvis reduceras i de läromedel som riktar sig till elever med svenska som 

andraspråk.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av den multimodala textanalysen gentemot tidigare forskning 

och studiens teoretiska utgångspunkt samt bakgrund. Syftet med studien är att få en inblick i om 

det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever 

och elever med svenska som andraspråk. Målet är att få en större kännedom om den multimodala 

stöttning som eleverna har att tillgå i de valda läromedlen.  

Resultatet av analysen besvarar studiens två frågeställningar, vilken modalitet är mest visuellt 

framskjuten samt om bilderna överensstämmer med verbaltexten. Resultatet diskuteras gentemot 

den forskning som har behandlats i denna studie. Diskussionen struktureras efter två underrubriker 

som presenteras här nedan. 

 

Diskussion gentemot tidigare forskning 

Under denna rubrik diskuteras resultatet av analysen gentemot den tidigare forskning som har 

presenterats i denna studie.  

Cummins (2017) förespråkar att nyanlända elever bör ges mycket stöd i en tydlig kontext (2017, 

s. 58). Resultatet visar att i läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för 

nyanlända 2 (2011a; 2011b) är bild den modalitet som är mest visuellt framskjuten vilket tyder på att 

eleven ges mycket stöd i en tydlig kontext. Något som Flack och Horst (2018) framhåller är att små 

barns ordinlärning gynnas av att det förekommer bilder i sagoböcker. Däremot betonar de att 

mängden bilder spelar en väsentlig roll vid små barns inlärning av sitt modersmål. Förekomsten av 

flera bilder per sida påverkade hur många antal ord som barnen lärde sig. Det författarna 

summerade var att barnen blev osäkra på vilken bild de skulle fokusera på när det förekom mer än 

en bild per sida (Flack & Horst, 2018, ss. 6,8). För att tydliggöra vilken bild barnen skulle fokusera 

på la de till en gest, vilket resulterade i att barnen visste vilken bild de förväntades att fokusera på 

(2018, s. 8). Detta kan liknas med samspelet mellan bild och verbaltext i läromedlen Språkis (2008; 

2010; 2011a; 2011b). Om dessa modaliteter överensstämmer med varandra skapas en tydlig kontext 

i vilken lärandet sker.  

Som tidigare nämnts är det viktigt att betona att barns språkinlärning av ett modersmål inte kan 

likställas med inlärningen av ett andraspråk. Däremot nämner Puskas & Björk-Willén (2017) att 

den kontext dessa språkinlärare lär sig i bör likna varandra (2017, s. 5).  Med detta sagt går det att 

resonera kring att modaliteten bild kan skapa en tydligare och stöttande kontext, 

även om andraspråkinlärares erfarenheter, strategier och förkunskaper skiljer sig stort från ett 

litet barns inlärning av ett modersmål. I läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska 

för nyanlända 2 (2011a; 2011b) förekommer det flera bilder per uppslag, vilket skulle kunna påverka 

ordinlärningen negativt om man utgår ifrån det Flack & Horst (2018) menar, att mängden bilder 

per sida bör hållas nere (2018, ss. 6,8). Däremot går det inte att dra en sådan slutsats, då Flack och 
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Horsts (2018) i sin studie fokuserar på små barns ordinlärning av ett modersmål och dessa 

inlärningsprocesser går inte att likställa med varandra.  

Mängden bilder kan även problematiseras i den aspekt som Wennås Brante (2014) nämner, då 

hon menar att två modaliteter som förkommer samtidigt kan skapa en förvirring hos personer med 

dyslexi (2014, s. 90). Att använda verbaltext och bild kan dels skapa en tydlig kontext för 

andraspråksinlärare, men kontexten kan bli otydlig ifall dessa två modaliteter inte överensstämmer 

med varandra, vilket kan komma att försvåra språkinlärningen för en andraspråksinlärare med 

dyslexi. I de analyserade läromedlen förekommer alltid bild och verbaltext samtidigt, dock i en 

skiftande grad. Det är därför viktigt att dessa två modaliteter överensstämmer med varandra för att 

inläraren ska ges stöd i kontexten. Detta påpekar även Kress och van Leeuwen (2006), då de 

menar att det bör finnas ett samband mellan modaliteter som samverkar i ett innehåll (2006, 

ss, 176-177). I de två läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 

finns ett samband mellan modaliteterna bild och verbaltext som förtydligar innehållet och 

medverkar till att skapa en tydlig kontext, en kontext där nyanlända elevers språkutveckling och 

undervisning bör ske enligt Skolverket (2018, s. 6).  

Att använda bilder för att skapa en tydlig kontext som ett kompletterande verktyg till det verbala 

språket för att skapa förståelse hos andraspråksinlärare diskuterar Qarin Franker (2007). Hon 

framhåller att lärare som undervisar läs- och skrivförmågor för vuxna andraspråksinlärare använder 

sig av bilder i sin undervisning i en större utsträckning än andra lärare (Franker, 2007, s. 61). Att 

luta sig så tungt på modaliteten bild kan däremot diskuteras, då olika modaliteter inte alltid kan 

förmedla samma innehåll och information. Det är därför av vikt att ytterligare betona användningen 

av olika modaliteter och att de olika modaliteterna överensstämmer för att en tydlig kontext ska 

skapas.  

Läromedlen Språkis lutar sig tungt på språk som kan visualiseras vilket ger konsekvenser att 

abstrakta begrepp inte tas upp i större utsträckning i läromedlen. Här kan man anta att 

läromedelsförfattarna har vägt mellan beslutet att ta med abstrakta begrepp i läromedlen som inte 

går att visualisera eller att enbart använda språk som kan visualiseras. Att de valt att använda ett 

språk som går att visualisera förstärker däremot överenstämmelsen mellan modaliteterna bild och 

verbaltext vilket tydliggör kontexten. En konsekvens av detta blir dock att ansvaret faller på läraren 

att lära ut de abstrakta begreppen till eleverna utan bildstöd. 

Kress och van Leeuwen (2006) menar att den modalitet som är mest visuellt framskjuten är den 

modalitet som är mest informationsbärande (2006, ss, 176-177) och som resultatet visar är bild den 

modalitet som är mest visuellt framskjuten i de två läromedlen som riktar sig till nyanlända elever. 

I Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) är bilden den 

modalitet som är mest informationsbärande och genom att bara avläsa bilden delges läsaren 

information. I Språkis svenska för nyfikna a (2008) sker ett skifte och verbaltexten börjar framträda 

som den mest visuellt framskjutna modaliteten. I Språkis svenska för nyfikna d är (2010) verbaltexten 

den modalitet som är mest visuellt framskjuten och informationsbärande. För att ta till sig 
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informationen måste inläraren avkoda den verbala texten vilket ställer högre krav på inläraren än 

när hen enbart behöver avläsa och tolka en bild som visar ett konkret och vardagligt 

sammanhang. Bilder kan även vara kulturbundna och kräva en annan slags avkodning då bilder 

som illustrerar visa sammanhang kan vara självklart för en elev men otydlig för en annan. Detta 

ställer ytterligare krav på läraren som måste vara med för att förklara och förtydliga det 

sammanhang som illustreras. Detta innebär att bilder dels kan ge stöttning och skapa en tydlig 

kontext för vissa elever som besitter tidigare erfarenheter kring de bilder som illustreras i ett 

läromedel. Däremot kan bilder bli ett hinder för eleven om hen inte har tillgång till de tidigare 

erfarenheter som krävs för att kunna avkoda bilder som eleven har att tillgå i sitt läromedel. Detta 

kan vara viktigt att tänka på i undervisningen av nyanlända elever då det kan finnas en stor spridning 

bland elevernas olika erfarenheter. 

 

Kontextuell progression  

Under denna rubrik diskuteras den kontextuella progressionen i läromedelsserien Språkis (2008; 

2010; 2011a; 2011b). 

Resultatet av den multimodala textanalysen visar att bilder förekommer i alla de analyserade 

kapitlen i läromedelsserien Språkis (2008; 2010; 2011a; 2011b). I Språkis svenska för nyanlända 1 och 

Språkis svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) är bilden den modalitet som är mest visuellt 

framskjuten på sidorna i kapitel 1 och 7 samt i kapitel 1 och 6. Persson (2016) menar att bilder kan 

ge elever stöd i sitt lärande (2016, s. 60), och förekomsten av bilder på varje sida tyder på att eleverna 

ges mycket stöd i kontexten. Detta kan kopplas till det Skolverket (2018) förespråkar, att 

undervisning för nyanlända elever bör ske i det nedre vänstra fältet, där eleverna ges en låg kognitiv 

utmaning tillsammans med mycket stöttning i kontexten. Detta fält benämner Skolverket (2018) 

som en trygghetszon vilket motsvarar det nedre vänstra fältet i Cummins (2017) fyrfältsmodell, se 

figur 1 (Skolverket, 2018, s. 6; Cummins, 2017, s. 58). Resultatet visar att mängden verbaltext ökar 

i kapitel 6 i läromedlet Språkis svenska för nyanlända 2 (2011b, ss. 33, 35-36). Trots en ökad mängd 

verbaltext är bilden den modalitet som är mest visuellt framskjuten, vilket ger eleverna stöd i en 

tydlig kontext. Detta visar att texterna i läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis svenska 

för nyanlända 2 (2011a; 2011b) bör kunna erbjuda eleverna utmaningar motsvarande det nedre 

vänstra fältet i enlighet med Cummins (2017) fyrfältsmodell (s. 57).  

Språkis svenska för nyfikna a (2008) riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Resultatet 

av textanalysen visar att antalet sidor där bilden är den modalitet som är mest visuellt framskjuten 

är lika till antalet som de sidor där verbaltexten är mest visuellt framskjuten (2008, ss. 2-5, 66-69). 

I detta läromedel minskas det visuella stödet som eleven ges i form av bilder. Trots en reducering 

av antalet bilder ges eleverna fortfarande stöttning i kontexten, även om det nu ges i en mindre 

grad. Detta kan likställas med Perssons (2016) liknelse av stöttning, att det ska ses som en tillfällig 

byggnadsställning som efterhand kan monteras ner då eleven kan börja arbeta mer självständigt 
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(2016, s. 59). Detta visar på en kontextuell progression från de tidigare läromedlen Språkis svenska 

för nyanlända 1 och Språkis svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) då det sker en reducering av antalet 

bilder. Det kan anses som en risk att antalet bilder reduceras och mängden verbaltext ökar. Det 

kan innebära att eleven hamnar i det övre vänstra fältet i Cummins (2017) fyrfältsmodell, 

frustrationszonen (s. 57). I detta fält ges eleven en hög kognitiv utmaning men låg stöttning i en 

otydlig kontext och detta fält menar Skolverket (2018) att eleverna inte bör befinna sig förrän de 

besitter tillräckliga språkkunskaper (2018, s. 7).  

I Språkis svenska för nyfikna d (2010) är verbaltexten den modalitet som är mest visuellt 

framskjuten, och totalt i kapitlen 1 och 12 förekommer det endast sex bilder. I detta läromedel har 

stödet i form av bilder minskat markant i jämförelse med de tidigare analyserade läromedlen (2008; 

2011a; 2011b). Denna gradvisa minskning är dock i enlighet med det som Puskas och Björk-Willén 

(2017) lyfter, att stöttning i kontexten gradvis bör minska och bli mer kontextreducerad (2017, s. 

5). Läromedlet Språkis svenska för nyfikna d (2010) riktar sig till elever med svenska som andraspråk. 

Cummins (2017) menar att undervisning för flerspråkiga elever bör ske i det övre vänstra fältet, i 

vilket de ges en hög kognitiv utmaning och stöttning i en tydlig kontext (2017, s. 59). I läromedlet 

ges eleverna begränsat stöd i form av bilder vilket motsätter sig det som Cummins (2017) menar. 

Emellertid framhåller både Puskas och Björk-Willén (2017) men även Persson (2016) att stödet i 

kontexten gradvis bör minska (2017, s. 5; 2016, s. 59).   

Syftet med studien är att undersöka huruvida det sker en kontextuell progression i 

läromedelsserien Språkis (2008; 2010; 2011a; 2011b), de vill säga om det sker en gradvis reducering 

av bildstödet som ges. Utifrån resultatet som diskuterats i detta avsnitt framgår att det sker en 

kontextuell progression i läromedelsserien. I läromedlen Språkis svenska för nyanlända 1 och Språkis 

svenska för nyanlända 2 (2011a; 2011b) är graden av bilder hög vilket ger eleven mycket stöd i en 

tydlig kontext. I läromedlen Språkis svenska för nyfikna a och Språkis svenska för nyfikna d (2008; 2010) 

sker en reducering av bilderna. I det sistnämnda läromedlet förekommer endast sex bilder i de 

analyserade kapitlen 1 och 12. Sammanfattningsvis noterar vi en gradvis reducering av det 

kontextuella stödet, vilket visar på att det sker en kontextuell progression i de fyra läromedel vi 

analyserat. 
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Konklusion 

Studiens syfte är att få en inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, 

vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är 

även att få en större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i 

dessa läromedel. Slutsatsen av studien visar att det förekommer en kontextuell progression i 

läromedelsserien Språkis, vilket visar sig genom att kontexten i de läromedel som riktar sig till 

nyanlända elever är tydlig i form av bilder. I de läromedel som riktar sig till elever med svenska som 

andraspråk förkommer en reducering av modaliteten bild och kontexten blir mer otydlig. Vidare är 

slutsatsen att det även förekommer en gradvis reducering av det stöd som eleverna har att tillgå i 

form av bilder i de fyra analyserade läromedlen. Detta är i enlighet med studiens teoretiska 

utgångspunkt, Cummins (2017) fyrfältsmodell. Resultatet av denna studie är däremot inte 

generaliserbart på alla läromedel som riktar sig till nyanlända elever eller elever med svenska som 

andraspråk. För detta krävs det ytterligare analyser av andra förekommande läromedel. 

Enligt den forskning och litteratur som behandlats i denna studie framkommer det att nyanlända 

elever och elever med svenska som andraspråk behöver stöd i sitt lärande även om det ges i en 

varierad grad. I denna studie har vi enbart undersökt samspelet mellan modaliteterna bild och 

verbaltext och den grad av stöttning dessa modaliteter kan ge. Vidare kan det vara aktuellt att 

bedriva forskning kring andra former av stöttning för nyanlända elever och elever med svenska 

som andraspråk. Forskning som kan bedrivas kring olika stöttningsformer kan vara en 

modellerande lärare som uppmuntrar eleven till ett självständigt lärande, att integrera elevernas 

olika modersmål i undervisningen samt att använda sig av andra multimodala läromedel så som 

film, animation och musik. 
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