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Sammanfattning 
 
Studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv och syftet är att undersöka samspelet mellan bild och 
skrift i svenska läromedel. För att ta reda på detta ligger fokus på hur semiotiska resurser och modaliteter 
används samt på vilket sätt bild- och skriftrelationen är meningserbjudande. Studien förhåller sig även till 
det sociokulturella perspektivet som menar att eleven lär sig i samspel med omgivningen. 
Frågeställningarna besvaras genom en multimodal textanalys av två arbetsböcker. I resultatet 
framkommer det att semiotiska resurser och modaliteter används på ett varierat och betydelsefullt sätt i 
arbetsböckerna för att skapa ett meningsfullt lärande. Resultatet visar även att det finns samspel mellan 
bild och skrift som oftast är meningserbjudande. Ibland är samspelet otydligt på grund av avsaknad av 
närliggande skrift, men bilden går då att tyda utifrån helheten. Utifrån resultatet sker det även en 
komparativ analys av arbetsböckerna. Analysen visar på de likheter och olikheter som de båda 
arbetsböckerna har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Socialsemiotik, läromedel, svenska, samspel, multimodalitet. 
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1 Inledning 
Människan har i alla tider omgetts av kommunikation genom olika uttrycksformer, 
bland annat skrift, bild, gester och musik. Kommunikation med hjälp av två eller flera 
av dessa uttrycksformer kallas för multimodal (Selander & Rostvall, 2010:13) och i 
skolans verksamhet har multimodala läromedel en stor inverkan i undervisningen 
(Skolverket, 2006:14). Eleverna möter många av dessa uttrycksformer eftersom skrift 
och bild är två centrala resurser i läromedlen. Förmågan att kunna tolka dem är 
grundläggande kunskaper som skolan ska erbjuda eleverna (Skolverket, 2016:14). Skrift 
och bild kan tolkas på flera olika sätt, både enskilt och tillsammans. Samtidigt spelar 
även varje individs tidigare erfarenheter roll för tolkningen (Selander & Rostvall, 
2010:17).  

Mötet med en multimodal text kan vara problematisk för en elev som inte kan 
resonera kring texten och det sker då ingen progression i läsförståelsen (Eriksson, 
2009:39). Under vår verksamhetsförlagda utbildning såg vi att mycket information 
kommunicerades genom bland annat bilder och skrift. Vi uppmärksammade även vikten 
av bildernas samverkan med skriften och hur det kan ske misstolkningar om bilderna är 
otydliga eller inte speglar det skriften säger. Vi såg att bildernas placering, storlek och 
motiv (ex. dekorativa bilder) i läroboken kan vara avgörande för hur de tolkas, när de 
ska tolkas eller inte ska tolkas. Det kräver att läraren har kunskap om hur man kan 
problematisera och samtala om en text (Eriksson, 2009:51). För att läraren ska kunna 
problematisera en text bör hen genomföra en textanalys först för att identifiera textens 
potentialer, för att sedan använda den på bästa sätt. Detta är en kompetens som lärare 
själv måste utveckla sig i och som Ammert (2011:17) och Pettersson (2008:27) anser 
bör vara en obligatorisk del i lärarutbildningen. 

För att utveckla denna kompetens har vi valt att granska arbetsböcker som 
används i svenskundervisning i årskurs 2 för att se vilken roll bilderna och skriften 
tillsammans har utifrån vad forskningen säger. Vi vill med denna studie få en fördjupad 
kunskap om hur läromedel kan vara utformade samt också utveckla vår kunskap om hur 
textytans olika delar kan påverka elevens meningsskapande av texten. Om lärare får 
möjlighet att välja läromedel nämner Reichenberg, (2014a:32) frågor att ställa när valet 
av det nya läromedlet ska ske. Författaren lyfter bland annat fram vikten av att granska 
hur bilderna framställs, om de är nödvändiga och instruktiva. Därför anser vi det är 
viktigt att ha i åtanke hur läromedlet ser ut både innehållsmässigt och utseendemässigt 
för att kunna använda innehållet på ett betydelsefullt sätt i undervisningen.  

Studien riktar sig till lärare och blivande lärare för att ge verktyg till hur en analys 
av läromedel kan ske och på så vis kunna problematisera och diskutera materialet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att se hur bild och skrift i läromedel för svenskundervisning 
samspelar med varandra då det har visats ha stor påverkan på elevens förmåga att 
inhämta information. 

1.1.1 Frågeställningar 
• Hur används de multimodala uttrycksformerna i det visuella rummet? 
• På vilket sätt är relationen mellan bild och skrift meningserbjudande?  
• Vilka synliga skillnader och likheter går att se i de två arbetsböckerna? 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs olika teorier och begrepp som studien tar sitt avstamp i. Text och 
skrift är två begrepp som är genomgående i studien. Vi har valt att förhålla oss till att 
begreppet text innehåller flera olika uttrycksformer som bild och skrift, medan skrift 
syftar endast på de skrivna orden.  

2.1 Socialsemiotiskt perspektiv 
Björkvall (2012:12) lyfter fram den engelske språkforskaren Michael Halliday som 
grundade den socialsemiotiska teorin som kan delas upp i två aspekter. Björkvall 
(2012:11–12) förklarar att socio- i socialsemiotik indikerar på en social inriktning av 
teorin, vilket syftar på att människan lär sig i samspel med andra. Vidare innebär 
semiotik i socialsemiotik, läran om innebörden med betydelser och tecken, det vill säga 
verbalt språk, bilder, gester, skrift, med mera. Socialsemiotik fokuserar därmed på hur 
människor kommunicerar i sociala sammanhang för att skapa betydelser med hjälp av 
modaliteter och resurser. Betydelserna kan kategoriseras i tre metafunktioner (se avsnitt 
2.1.1) (ibid.:11–12). 

När vi kommunicerar använder vi oss av semiotiska modaliteter, det vill säga 
olika uttrycksformer, till exempel bild, skrift, musik och gester. De semiotiska 
modaliteterna är i sin tur uppbyggda av semiotiska resurser (Björkvall, 2012:13). 
Fristorp och Lindstrand (2012:42), även Selander och Rostvall (2010:15), beskriver 
semiotiska resurser som semiotiska tecken medan Björkvall (2012:15) hävdar att 
semiotiska tecken främst används inom semiotiken. Björkvall (2012:15) menar att 
tecken anses ofta ha en bestämd betydelse vilket inte är fallet inom socialsemiotiken, 
varför semiotiska resurser istället används då de har betydelsepotentialer som kan 
användas i olika sammanhang. Vi anpassar och använder oss av de semiotiska 
resurserna som finns tillgängliga för att skapa betydelse i den givna situationen (ibid.). 
Fortsättningsvis kommer semiotiska resurser vara det begrepp som den här studien 
förhåller sig till. 

Resurser är verktyg som vi har runt omkring oss och används för att skapa 
kommunikation, men det är när flera resurser struktureras som det blir en semiotisk 
modalitet. En resurs kan vara bokstäver som blir en semiotisk modalitet när de 
grupperas (Björkvall, 2012:14; Selander & Rostvall, 2010:13). Även Leijon och 
Lindstrand (2012:174) nämner att betydelseskapandet sker i samspel med andra genom 
olika semiotiska resurser som är socialt och kulturellt formade. Björkvall (2012:15) 
förtydligar den kulturella betydelsen genom att de semiotiska resursernas innebörd kan 
förändras beroende på hur samhället är utvecklat, både inom de sociala och de kulturella 
aspekterna. Även användningen av de semiotiska resurserna är beroende på hur 
samhället utvecklas och förändras (ibid.). Ofta sker kommunikationen med hjälp av ett 
par eller flera semiotiska resurser som i sig är informationsbärande, till exempel 
bokstäver, linjer, rörelser, ljud, färg (Selander & Rostvall, 2010:13; Leijon & 
Lindstrand, 2012:174). Vidare förklarar Danielsson och Selander (2010:30) samt Leijon 
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och Lindstrand (2012:177) att det inte bara är när vi förmedlar kommunikationen som vi 
använder oss av semiotiska resurser, utan även när vi ska tolka och skapa en förståelse 
av omvärlden. Skrift är, med hjälp av semiotiska resurser, en av de mest utvecklade 
modaliteterna som vi kan göra denna tolkning med (Björkvall, 2012:14). Ofta blir 
tolkningen något färgad beroende på författarens avsikter med texten samtidigt som 
läsarens egna erfarenheter spelar en betydande roll i tolkningsprocessen (Selander & 
Rostvall, 2010:17). 

2.1.1 Metafunktioner  
De betydelser som vi uttrycker genom text (bland annat skrift och bild) ur en 
socialsemiotisk synvinkel kan kategoriseras i tre olika grupper, även kallade 
metafunktioner: ideationella, interpersonella och textuella (Björkvall, 2012:11). Den 
ideationella metafunktionen handlar om textens innehållsmönster och vilken världsbild 
texten förmedlar. Utifrån det texter kommunicerar skapar vi oss olika tolkningar av 
verkligheten beroende på logik och erfarenheter (ibid.:57). Björkvall (2012:63) 
beskriver metafunktionen inom det visuella utifrån två processer, narrativa och 
konceptuella. De narrativa processerna fokuserar på förändringar i bilden genom till 
exempel olika vektorer som pekar ut en riktning. Det innefattar även ofta en eller flera 
aktörer som utför eller ta emot en handling (ibid.). I jämförelse med de narrativa 
processerna handlar de konceptuella processerna istället om bildens deltagare och hur 
de framställs genom till exempel placering och attribut (ibid.:71). 

Alla texter skapar någon slags relation till läsaren. Den interpersonella 
metafunktionen i multimodala texter syftar på detta sociala samspel som uttrycks genom 
distans, kommunikativa handlingar och attityder. Kortfattat handlar den interpersonella 
metafunktionen om vilka möjligheter läsaren har att interagera med texten. (Björkvall, 
2012:29–55). 

Slutligen den textuella metafunktionen, som den här studiens analysverktyg 
kommer att utgå från tillsammans med den ideationella metafunktionen. Den textuella 
metafunktionen bygger på de två föregående metafunktionerna och avser kompositionen 
i en multimodal text (Björkvall, 2012:12). Komposition innebär hur betydelsepotentialer 
kan uttryckas genom placering inom textytan och hur textelementens delar tillsammans 
skapar en helhet. För att urskilja betydelsepotentialerna i en text kan man studera den 
genom att titta på informationsvärde, visuell framskjutenhet samt avgränsning och 
sambandsskapande (se avsnitt 4.2) (Kress & Leeuwen 2006:177; Björkvall, 2012:105). 

I multimodala texter kan de olika metafunktionernas tyngdpunkt variera, till 
exempel kan interpersonella betydelser yttra sig i skriften och de ideationella 
betydelserna huvudsakligen uttryckas i bilden. För att texten ska uppfattas som 
meningsfull måste därmed textytans olika delar knytas ihop och fungera som helhet 
(Björkvall, 2012:13). 
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2.1.2 Multimodalitet  
Multimodalitet är en teori som började uppmärksammas under 1990-talet och har sedan 
dess varit under utveckling (Kress & Leeuwen, 2006:1). Gunther Kress och Theo van 
Leeuwen (2006) är några av dem som forskar på området och beskriver att mening och 
kunskap skapas med hjälp av språket och nästan all kommunikation sker med hjälp av 
flera olika semiotiska resurser (Kress & Leeuwen, 2006:1). Vidare förklarar Selander 
och Kress (2010:24) hur vår förståelse av världen skapas utifrån olika semiotiska 
resurser. Författarna menar att en förutsättning för att tolka och skapa mening av 
omvärlden är att tillsammans skapa och ge betydelser åt de olika semiotiska resurser 
som multimodalitet grundar sig på. Föremål, gester, ord och symboler behöver 
samverka för att skapa betydelser och meningar och det är vi som i sociala sammanhang 
skapar dessa betydelser (ibid.). 

Den vardagliga synen på text kan ses som nedskrivna ord, till exempel på papper 
eller skärm (Danielsson & Selander 2014:17–18). Björkvall (2012:8) utgår från Kress 
och van Leeuwen när han förklarar utvidgade texter som multimodala texter, vilket i sin 
tur syftar på texter som består av mer än bara skrift och innehåller bland annat bilder 
och illustrationer. Danielsson och Selander (2014:20–21) lyfter också att det inte enbart 
är tillgången av bilder som gör en text multimodal. De menar att även textens layout är 
betydelsefull, alltså en texts olika delar förmedlar olika information. Textytans olika 
delar har var för sig betydelsepotentialer. I vissa fall samspelar de olika delarna men 
ibland är det skriften, eller bilden, som ger den betydande informationen (ibid.). Även 
Kress (2010:162) betonar att kommunikation sällan sker genom endast ett 
kommunikationssystem. Varje semiotisk resurs för sig förmedlar information, men i 
samspel med varandra skapar de kommunikation med en högre grad komplexitet 
eftersom det finns fler möjligheter för mottagaren att tolka. I en lärandemiljö innebär det 
att det finns flera olika möjligheter att skapa mening samt olika möjligheter att ta till sig 
informationen, beroende på intresse och andra faktorer (ibid.). 

Hellspong och Ledin (1997:30–31, 35–36) lyfter upp ett flertal aspekter som gör 
en text till text och inte bara en massa ord. Författarna menar att texten kan 
kommunicera en vinklad verklighet genom att endast beskriva det läsaren är ämnad att 
ta del av, i jämförelse med en bild där läsaren själv kan välja vad som ska tolkas. En 
text ska också vara koherent, det vill säga sammanhängande, för att läsaren ska kunna ta 
till sig innehållet. Med det menas att en text utgörs av delar som läsaren försöker tolka 
som en helhet för att förstå budskapet. (ibid.). 

Kalantzis och Cope (2016:26–27) lyfter fram nya kommunikationsformer som på 
kort tid har vuxit fram. I 5000 år har det skrivna ordet varit den viktigaste 
informationskällan, men på bara några hundra år har vi skapat en ny värld med nya 
teknologiska kommunikationsformer, bland annat fotografiet och det tryckta ordet 
(ibid.). Texter har blivit allt viktigare i samhällets utveckling och har fått en större 
betydelse i skolans värld. I linje med utvecklingen har även begreppet text utvecklats 
och betydelsen har förändrats. Forskning visar idag att text innefattar mer än bara 
skrivna ord på papper, utan det inkluderar även resurser för att skapa en större mening 
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som exempelvis talat språk, gester och bilder (Danielsson & Selander, 2014:17). 
Danielsson och Selander (2014:17) talar om ett vidgat textbegrepp och multimodala 
texter. Det handlar inte enbart om att bara kunna tyda bokstäver och ord för att kunna 
läsa och hantera texter. I och med dessa nya former, exponeras vi allt oftare för texter 
som består av olika resurser som tillsammans skapar en helhet. 

2.2 Sociokulturellt perspektiv  
Med ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en social process där kunskap 
inhämtas och bearbetas utifrån en mängd olika semiotiska resurser (Rostvall & 
Selander, 2014:15). Selander och Rostvall (2010:14) förklarar att lärande kan ses som 
olika processer, både på individuell nivå och social nivå. På den individuella nivån sker 
lärande utifrån olika biologiska förutsättningar som varje individ har med sig. Vad 
gäller den sociala nivån ses lärande som en process där den sociala interaktionen är av 
stor betydelse. Även Gibbons (2009:24) beskriver de två olika processerna. På den 
individuella nivån är det lärarens uppgift att fylla eleven med kunskap. 
Kunskapsförmedlingen är enkelriktad och kan ses som sändare – mottagare. På den 
sociala nivån ses eleven istället som centrum för undervisningen och lärarens roll är att 
erbjuda eleven lämpliga arbetsuppgifter (ibid.). Säljö (2006:65) hävdar att den kunskap 
som vi inhämtar blir inte den enda sanna bilden av verkligheten utan kunskapen 
konstrueras av varje individ i olika sociala aktiviteter. Vidare menar Säljö (2006:14, 66) 
att varje individs erfarenheter sker tillsammans med andra. I ett samhälle där 
individerna överlever på jakt och fiske är det en viktigare erfarenhet att kunna jaga 
jämfört med ett samhälle  där det är viktigare att ha kunskap och erfarenhet om 
teknologi. Vi uppmärksammar helt enkelt vad som sker i omgivningen och agerar 
därefter. 

2.3 Sammanfattning 
Studien har en socialsemiotisk utgångspunkt som fokuserar på hur vi kommunicerar 
genom semiotiska resurser för att skapa betydelser. När flera semiotiska resurser 
kombineras, bildas en semiotisk modalitet och en kombination av flera modaliteter 
kallas för multimodalitet. Betydelserna som skapas genom kommunikation kan delas in 
i tre olika metafunktioner: interpersonella, ideationella och textuella. Samma betydelse 
kan uttryckas på olika sätt inom metafunktionerna men de bör ses som en helhet. 
Studien förhåller sig även till ett sociokulturellt synsätt på lärande sker i samspel med 
omgivningen.  

Fortsättningsvis är följande begrepp relevanta för studien: text, skrift, element, 
semiotiska resurser, semiotiska modaliteter, multimodalitet, betydelser. 
  



11 

3 Tidigare forskning 
Nedan redovisas forskning som gjorts på läromedel, användningen av läroböcker och 
betydelsen av analys av läromedel. Även bildernas betydelse och funktion presenteras 
utifrån olika infallsvinklar. 

3.1 Definitionen av läromedel och lärobok 
Begreppet “läromedel” är ett vidsträckt begrepp och det finns inte någon bestämd 
definition. I rapporten “Läromedlens roll i undervisningen” beskriver Skolverket 
(2006:14–15) att läromedel är något som används av både lärare och elever för att 
eleverna ska uppnå målen. Ofta är det läroböcker eller annat skriftligt material som 
används i undervisningen, men det kan även vara laborativt material, filmer, internet, 
konstverk och naturen. 

Begreppet lärobok är, jämfört med läromedel, mer begränsat. En lärobok är 
producerad för att användas i undervisningen och innehåller en känd kunskap som 
förmedlas till eleven. Läroböckerna är anpassade efter ålder och ämne samt uppbyggd 
så att eleven ska kunna nå de mål som finns i skolans kursplaner. (Skolverket, 2006:17–
18). 

Läroboken medförde stora förändringar i undervisningen när den kom under slutet 
av 1800-talet och med hjälp av läroboken kunde staten uppnå en skola som var 
likvärdig i hela landet (Pettersson, 2008:28). Sedan läroboken kom har den genomgått 
stora förändringar. Den första tiden bestod böckerna till största del av skrift medan idag 
är innehållet en kombination av skrift och bilder (ibid.:31). Pettersson (2008:15) och 
Selander och Kress (2010:52) framhåller läroboken som en multimodal produkt där det 
sker ett samspel mellan olika modaliteter för att skapa betydelser. Vidare förklarar 
Bezemer och Kress (2010:14) att bilder, skrift, färger och layout är exempel på 
modaliteter och resurser som används i läroböcker. Sedan lärobokens intåg i den 
svenska skolan har den varit det huvudsakliga läromedlet och haft stort inflytande i 
undervisningen (Pettersson, 2008:27; Ammert, 2011:26, 28). Pettersson (2008:14, 33) 
lyfter även vikten av objektivitet då läroboken har en tendens att endast återge kunskap 
som samhället anser är viktig och kan även leda till ett bristfälligt engagemang från 
elever och lärare. 

3.2 Bildens betydelse och funktion 
Bilder har ett syfte och ofta är det att dela med sig av någon information eller att vara en 
utfyllnad. Pettersson (2008:42) benämner dessa typer som informationsbilder och 
dekorativa bilder. Informationsbilder används i huvudsak för att åskådliggöra, förklara 
och förmedla kunskap och deras syfte är inlärning. Bildens utförande bör vara så 
naturtrogen som möjligt och inte innehålla för många detaljer som stjäl uppmärksamhet 
från det centrala i bilden. En bra informationsbild har ett innehåll som är relevant och är 
lätt att känna igen. Dekorativa bilder har som syfte att endast vara dekorativa och fylla 
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ut tomrum. De förmedlar ingen väsentlig information till läsaren och anses ofta som 
överflödiga i undervisningssammanhang. (ibid.).  

Framställningen av bilden har stor betydelse för hur läsaren uppfattar innehållet 
av hela texten. Samma sak gäller även hur bilden interagerar med läsaren, det vill säga 
framställningen av bilden och varje individuell läsares tidigare erfarenheter, påverkar 
uppfattningen (Eriksson, 2009:29; O´Neil, 2011:215). Basal, Celen, Kaya och Boğaz 
(2016:525) belyser bildernas språk och syftar på att de erbjuder ett universellt språk som 
alla kan förstå, oavsett bakgrund och social härkomst, om än med olika tolkningar. I 
likhet med Basal et al. betonar Bezemer och Kress (2010:13) att bildernas betydelse inte 
tolkas exakt likadant av alla läsare då betydelsen först kodas av skaparen, 
vidarebefordras till mottagaren (läsaren) och sedan avkodas av denne. Bezemer och 
Kress (2010:13) förtydligar att det är många steg innan läsaren kan tolka bilden och att 
det påverkar tolkningen. 

O´Neil (2011:15) beskriver vikten av bildens utformning för att skapa betydelser. 
Beroende på färger och nyanser av färger, former och storlek varierar bildens 
betydelser. Författaren ger exempel på färger som frambringar olika känslor och 
effekter – röd färg uppfattas ofta som varm och dramatisk medan blå snarare är en kall 
och lugn färg. Pettersson (2008:46) förklarar mer ingående hur bildens utformning har 
betydelse för läsarens förståelse. Bildens läsbarhet påverkas av många komponenter, 
såsom färg, form och linjer. En bild som är framställd i färg är mer tilltalande än en bild 
som är svartvit och barn föredrar starka färger medan vuxna föredrar något ljusare 
(ibid.:59). Färg kan även användas som koder (färgkoder) för ett sambandsskapande 
mellan olika element och/eller avsnitt i en lärobok (Pettersson 2008:59; Björkvall, 
2012:108). Läsarens motivation påverkas också av färgen i en bild och uppmärksammar 
andra saker än om bilden hade varit färglös (Pettersson 2008:110). Även rörelser 
förekommer i bilder för att väcka läsarens uppmärksamhet och dessa rörelser kan 
förtydligas genom grafiska signaler, till exempel streck, vektorer, som visar att någon 
springer, eller en serie av bilder (ibid.:55). Bilden i sig bör vara rund eller oval för att 
öka läsbarheten och den bör inte vara inramad av räta linjer vilket kan leda till problem 
för den ovane läsaren. Andra former som återfinns i och som bilder är rektanglar, 
romber, kvadrater och även bokstäver. Ofta är de kulörstarka för att vara visuellt 
framskjutna och skapa samband eller vara avgränsade från andra element (Pettersson 
2008:58; Björkvall, 2012:100). 

Selander och Kress (2010:58) framhåller att placeringen av och perspektivet på 
motivet i bilden har inverkan på den information som förmedlas. Viktig information 
placeras oftast i bildens centrum medan den mindre viktiga, eller den nya, placeras i 
kanterna av bilden och detta benämner bland andra Jewitt och Oyama (2001:47–48) 
som informationsvärde (se avsnitt 4.2). 
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3.3 Bilder i läromedel 
Bilder har använts som läromedel i flera århundraden och har även alltid funnits i 
läroböcker (Petterson, 2008:23, 28). Bildernas utrymme och funktion i läroböcker har 
förändrats över tid. Förr var bilderna ofta få men detaljrika och hade stort utrymme i 
undervisningen medan idag förekommer det bilder på nästan varje sida och det ägnas 
inte mycket tid åt dem (ibid.:24, 32). Med hjälp av bilder går det att visualisera begrepp 
och händelser som är svåra att förklara med endast ord (ibid.:28). Även Eriksson 
(2009:25) trycker på vikten av användningen av bilden. Författaren syftar på att bilden 
kan användas som ett verktyg i läroboken för att fördjupa förståelsen av en text. 
Däremot hävdar Pettersson (2008:32) att bilderna i dagens läroböcker ofta blir osedda 
och bedömda som irrelevanta till resten av texten vilket medför bildernas fulla potential 
inte utnyttjas. Av den orsaken belyser författaren bildernas syfte i läroboken som är att 
kommunicera utöver skriften och bör då användas på ett aktivt och deltagande sätt 
(ibid.). För att bilden ska kunna kommunicera utöver skriften måste den ha en hög 
kommunikativ effekt, vilket betyder att bilden förmedlar information som eleven kan 
tolka. Den kommunikativa effekten varierar beroende på erfarenheter och sammanhang 
(ibid.:99). Läsbarheten i en bild beror till stor del på motivet som helst ska vara tydligt 
och vardagsnära. En alltför abstrakt bild leder till minskad läsbarhet och då även en 
lägre kommunikativ effekt (ibid.:53, 99).  

Samspelet mellan bild och skrift spelar stor roll för hur eleven tolkar bilden, enligt 
Reichenberg (2014a:33). Bilder som skriften inte hänvisar till på ett tydligt sätt kan 
försvåra elevens förståelse (ibid.). Dessutom hävdar Pettersson (2008:53) att en bild 
med många detaljer kan göra det svårt att fokusera på det väsentliga då det blir för 
många distraherande intryck. Reichenberg (2014a:33) menar att samma sak gäller för 
hela uppslag. Ett uppslag med bland annat många detaljer, bilder och inramningar utan 
självklar koppling kan leda till förvirring och svårigheter med att förhålla sig till texten. 
Pettersson (2008:102) förklarar mer ingående att energiåtgången är större hos den elev 
som måste inhämta ny information bland många andra detaljer och element.  

Bilder i läromedel har, enligt Eriksson (2009:123), en didaktisk pedagogisk 
funktion och kan vara till hjälp i undervisningen. Reichenberg (2014a:32) anser däremot 
att bilder i läroböcker bör ha ett syfte för att vara nödvändiga för inlärningen. Bilderna 
kan vara informativa eller dekorativa men den sistnämnda bör inte användas i 
undervisningssyfte då de kan distrahera eleven och skapa förvirring (Pettersson, 
2008:42; Basal et al.  2016:532). 

3.4 Typsnittets betydelse 
Typsnitt är en semiotisk resurs som är bärare av, i huvudsak, ideationella och textuella 
betydelsepotentialer och syftar på utformningen av en samling tecken, till exempel 
bokstäver, siffror och skiljetecken. Valet av typsnitt har stor betydelse för vad en 
författare vill förmedla med en text och olika typsnitt och varianter av typsnitt uppfattas 
olika beroende på hur man uppfattar omvärlden (Björkvall, 2012:126–127). Björkvall 
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(2012:136–137) ger exempel på att skrift som har en fet variant av typsnitt många 
gånger uppfattas som mer tillförlitlig och stabil än skrift som har en normal variant. 
Rubriker är textelement som ofta är fetstilta för att urskiljas från resterande text och blir 
också visuellt framskjutna (se avsnitt 4.2).  

Bokstäver består av linjer och dessa linjer kan vara horisontella, vertikala, 
rundade eller diagonala och med hjälp av olika typsnitt kan man förstärka betydelsen av 
linjerna. Typsnitt som är kantiga ger texten struktur och uppfattas som teknisk medan 
rundade typsnitt är mer mänskliga och inte sällan efterliknar handskrift. (Björkvall 
2012:138, 141–142). 

Ett annat sätt att uttrycka betydelser på är genom att kursivera vissa delar av en 
text. Kursivering har liknande betydelsepotentialer som fetstilta skrift och används för 
att skjuta fram element visuellt. Kursiverade tecken bedöms som mer personliga och 
härstammar från handskrift. Effekten av kursivering är mest framträdande då det 
används sparsamt i förhållande till resterande skrift som har en normal variant av 
typsnittet. Om hela skriften hade varit kursiverad blir inte den kursiverade varianten 
visuellt framskjuten och betydelsen blir en annan. (Björkvall 2012:139–140). 

3.5 Förmågan att tolka texter 
Kalantzis och Cope (2016:41) hävdar att läsförmågan och förståelsen av det lästa har 
blivit alltmer viktig i dagens informationssamhälle. Vi omges av information dagligen, 
både genom sociala medier och ute i samhället, som behöver tolkas (ibid.; Selander & 
Rostvall, 2010:13). I skolans värld möts eleven av information som hen ska tolka och 
förstå genom de resurser som erbjuds. För att förstå det lästa krävs en viss förförståelse 
och en utvecklad vokabulär för att kunna resonera och tänka kring den nya 
informationen (Kalantzis & Cope, 2016:260–261). Eleven behöver skapa ett samband 
mellan orden, sina tankar, talspråket och så småningom skriften för att utveckla en god 
läsförmåga (Pettersson, 2008:137). För att ta ett exempel kan ordet “boll” förekomma i 
en lärobok. Ordet i sig har endast en betydelse om läsaren har en erfarenhet av ordet 
“boll”. Eleven kan kategorisera ordet utifrån egenskaper i olika grupper som fotboll, 
badboll, tennisboll för att lättare hantera ordet “boll” beroende på det specifika 
sammanhanget. För att kunna göra detta krävs en förförståelse om de egenskaper som 
de olika kategorierna kräver (Kalantzis & Cope, 2016:260–261).  

Det är inte bara skiften i en text som eleven behöver tolka utan också bilder. Om 
eleven ska kunna tolka bilden behövs ett relevant och utvecklat ordförråd. Tolkningen 
sker genom att eleven med hjälp av ord kan resonera kring och beskriva det som händer 
i bilden. Om eleven inte har möjlighet eller kunskap att uttrycka bildens budskap har det 
inte heller skett någon kunskapsutvinning (Eriksson, 2009:39). Bildens utformning och 
hur tydligt den uppfattas är också viktig vid inhämtande av kunskap. Förmågan att tolka 
bilder kräver träning och är inte något som är självfallet (ibid.:51–52). Uppfattningen av 
bilder sker genom olika kognitiva och perceptuella processer. Med dessa processer 
innebär det att vi tolkar bilder genom att bearbeta det ögat ser för att sedan skapa en 
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förståelse och tolkning av bilden, något som ständigt behöver utvecklas och stimuleras 
(ibid.:59). Eriksson (2009:49) redogör för forskning som visar på att elever måste ha en 
förståelse av skriften för att veta vad bilden betyder. Det kan vara svårt att skifta fokus 
mellan skrift och bild när de läser texter som innehåller båda elementen. Vidare lyfter 
Eriksson (2009:49) även forskning som talar om det motsatta, att bilder i en text är 
bättre för inlärningen än texter utan bilder då elever har lättare att komma ihåg något 
som uppvisas i både bild och skrift. Även Reichenberg (2014a:32) belyser vikten av 
bilder i läromedel. Hon menar att en bild som förtydligar innehållet i en text på ett 
begripligt sätt hjälper elever att utveckla deras förståelse. Placeringen av bilden i 
förhållande till skriften har också betydelse för förståelsen (Bezemer & Kress 2010:13). 
Danielsson och Selander (2014:53) beskriver att textens information tydliggörs om en 
bild är placerad nära den tillhörande skriften då det underlättar för eleven (ibid.). 
Skaparen av en lärobok har möjlighet att skapa denna rumsliga närhet genom layouten i 
det visuella rummet. Läroboksförfattaren kan gestalta samband mellan element som 
annars inte hade varit särskilt troligt (Bezemer & Kress 2010:20). 

Martinez och M. Harmon (2012:324) samt Danielsson och Selander (2014:53) 
lyfter vikten av att förstå och tolka relationen mellan två semiotiska modaliteter, i detta 
fall bild och skrift, för att främja meningsskapandet i lärandet. Danielsson och Selander 
(2014:53) fortsätter att förklara att en bild kan hjälpa eleven att förtydliga skriften men 
det ställer stora krav på eleven. För att tolka bild och skrift måste eleven urskilja 
relevant information för att kunna förstå kopplingen och då skapa en helhetsbild 
(Eriksson, 2009:50). 

3.6 Lärarens ansvar och betydelsen av läromedelsanalys 
Enligt Skolverket (2016:248) och läroplanen för grundskolan ska skolan och den 
enskilde läraren ge eleven möjligheter till att utveckla strategier som hen kan använda 
till att tolka och förstå olika texter. Eleven ska också få kunskap om hur bilders budskap 
kan tolkas, främst bilder från läroböcker som hen dagligen möter (ibid.:28–29). Ammert 
(2011:28) konstaterar att läroboken är en stor del av undervisningen i skolan, något som 
Skolverket (2006:25) bekräftar i sin rapport. Hur en lärobok används i undervisningen 
beror till största del på läraren och inte boken i sig. Varje lärare har sin egen 
undervisningsstil och använder läroboken till olika ändamål (ibid.:21). Det är därför bra 
att läraren vet bokens potentialer och Danielsson och Selander (2014:37) anser att 
läraren också behöver stärka kunskapen om hur betydelser skapas genom olika resurser. 
Reichenberg (2014a:32) lyfter två frågeställningar att förhålla sig till vid valet av 
lärobok – läraren bör undersöka om samtliga bilder i läroboken är behövliga och vilken 
information de förmedlar samt om de fångar elevens intresse.  

Martinez och M. Harmon (2012:338) lyfter den komplexa relationen som finns 
mellan bild och skrift som tillsammans skapar de olika delarna på textytan (ibid.). För 
att eleven ska förstå denna komplexa relation bör läraren ge eleven en generell 
överblick av samspelet på textytan. Läraren bör ha kunskap om att relationen skiljer 
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mellan olika läroböcker, men även inom en lärobok. Därför krävs det att vald lärobok 
analyseras inför undervisning (Martinez och M. Harmon, 2012:338; Danielsson & 
Selander, 2014:40). 

Fram till 1991 var det staten som granskade de olika läroböckerna som användes i 
skolan, men idag är det lärarens uppgift att avgöra vilka läroböcker som är lämpade att 
använda i undervisningen (Skolverket, 2006:13; Reichenberg 2014b:72). Det kan tänkas 
vara en fördel för läraren som då själv kan välja lärobok efter sin undervisningsstil, men 
det kräver också en kännedom om lärobokens uppbyggnad (Ammert, 
2011:17).  Pettersson (2006:27) belyser vikten av att analysera tre aspekter – läsbarhet, 
läsvärde och läslighet. För att behärska detta, förtydligar Ammert (2011:17), att läraren 
behöver kunskap om redskap för att kunna göra denna analys. Ammert (2011:18), 
Pettersson (2006:27) och Reichenberg (2014b:88) poängterar att det är en kunskap som 
behöver ingå i lärarutbildningen. 

3.7 Sammanfattning 
Bildens framställning och dess placering har stor betydelse för hur läsaren uppfattar 
innehållet. I läroböcker är bilder ofta ett bra komplement till skriften, men de bör vara 
informativa och samspela med skriften för att det ska ske ett meningsfullt lärande. 
Elever behöver få möjligheter att utveckla förmågan att tolka multimodala texter. 
Skolan ska erbjuda detta och den enskilde läraren behöver ha kännedom om lärobokens 
uppbyggnad för att på bästa möjliga sätt stötta eleven i sitt lärande. 
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4 Metod och material 
I denna del av studien kommer en presentation av våra val av metod och verktyg, 
studiens tillförlitlighet, urvalet av material som kommer att analyseras samt en 
beskrivning av de utvalda arbetsböckerna. 

4.1 Multimodal textanalys 
Den här studien kommer att bestå av en multimodal textanalys ur ett socialsemiotiskt 
perspektiv där data samlas in från två arbetsböcker (se avsnitt 4.4). Analys av 
multimodala texter är en metod som innebär att det görs en undersökning av textens 
olika delar (Bergström & Boréus, 2012:24). Björkvall (2009:7, 24) betonar vikten av att 
kunna uppfatta olika textelement för att kunna göra multimodal textanalys då analysen 
sker utifrån både bild och skrift för att se deras relation till varandra. Huvudpoängen 
med en sådan analys är att alla betydelsebärande delar i en text ska analyseras, vilket är 
en del av det vidgade textbegreppet (se avsnitt 2.1.2) (ibid.).  I analysen ska 
arbetsböckernas olika element sättas i fokus. Både skrift och bild kan uttrycka 
betydelser och med hjälp av den textuella och ideationella metafunktionen kommer 
arbetsböckerna att analyseras. För att besvara vår sista frågeställning kommer vi utifrån 
en komparativ studie att jämföra arbetsböckerna. En komparativ metod är ett bra 
verktyg för att analysera likheter och skillnader mellan två eller flera texter, i detta fall 
två arbetsböcker (Stukát, 2011:60). 

För att förstå arbetsböckernas upplägg och syfte kommer tillhörande 
lärarhandledningar till respektive lärobok att studeras. Enlig Bergström och Boréus 
(2012:31) kommer det vara omöjligt att veta exakt vad författarna hade för tanke med 
läromedlen när de skapades, men med hjälp av nämnda lärarhandledningar går det att 
tolka hur arbetsböckerna bör användas (ibid.). De sidor i lärarhandledningarna som 
motsvarar de uppslag i arbetsböckerna som ska analyseras, kommer att granskas 
djupare. Vidare kommer några utvalda uppslag ur arbetsböckerna att granskas för att 
sedan analyseras mer genomgående. 

4.2 Analysverktyg 
Vår första frågeställning (Hur används de multimodala uttrycksformerna i det visuella 
rummet?) kommer att besvaras utifrån det Björkvall (2012:89) och Kress & Leeuwen 
(2006:232) kallar kompositionsprinciper samt tillhörande betydelsepotentialer. För att 
besvara vår andra frågeställning (På vilket sätt är relationen mellan bild och skrift 
meningserbjudande?) plockar vi ut innehållsorden i skriften för att hitta 
jämförelsepunkter mellan elementen. Dessa jämförelsepunkter granskas utifrån 
semiotikern Barthes (1977:38) funktioner som skriften har i relation med bilden, 
förankring och avbyte. 

Alla fält i det visuella rummet, här ett uppslag ur en arbetsbok, har 
betydelsepotentialer och textelementens placeringar i relation till given och ny samt 
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ideal och reell kunskap blir avgörande för vilket informationsvärde de olika elementen 
får. Ny kunskap placeras oftast till höger medan känd kunskap placeras till vänster i det 
visuella rummet (Björkvall, 2012:90). När det gäller ideal och reell kunskap tittar man 
på placeringen av elementen, om de är placerade högt (ideal) eller lågt (reell) i det 
visuella rummet. En text som upptar den övre delen av en sida är ideal och eventuella 
bilder som då är placerade på den nedre delen är reella (Kress & Leeuwen, 2006:186–
187; Jewitt & Oyama, 2001:147–149). De element som presenteras högt på sidan har en 
idealiserad generell betydelse medan element som placeras längre ned har ett mer 
jordnära och specifikt innehåll (Björkvall, 2012:22).  Inom informationsvärde kan 
funktionell tyngd också analyseras, något som Kress (2003:46) framhåller. Funktionell 
tyngd avser vilken omfattning modaliteter har, exempelvis kan skrift ta större utrymme 
än bild i det visuella rummet och då ha en större funktionell tyngd (ibid.). 

Det är inte bara placeringen som avgör vilket värde ett textelement har, utan även 
storlek, typsnitt och färg har en betydande roll. Genom dessa resurser kan den visuella 
framskjutenheten analyseras och textelementen kan ses som mer eller mindre viktig. 
Element som är större ses som mer framträdande på textytan och har en viktigare roll, 
samma gäller skrift där typsnittsvariationen är tydlig genom till exempel en fet stil. En 
kontrasterande färg, exempelvis röd, gentemot en svart eller vit bakgrund blir visuellt 
framskjuten då blicken kommer att dras mot den röda färgen. (Kress & Leeuwen, 
2006:201–203; Björkvall, 2012:100–104; Jewitt & Oyama, 2001:150). 

Genom avgränsning och sambandsskapande uppstår en samhörighet eller 
distinktion mellan textelementen. Den starkaste formen av avgränsning är inramning 
med exempelvis linjer eller andra tydliga avgränsare. Inramning kan även skapa 
samband mellan textelement med hjälp av linjer och avgränsare i samma färgnyanser, 
på så sätt kan även grupperingar skapas. Färg och form är två andra resurser som kan 
skapa samband, även kallat visuellt rim. Genom att färger som liknar varandra “rimmar” 
och harmoniserar skapas tillhörighet trots eventuell inramning. Samma gäller även 
former, liknande former harmoniserar med varandra och skapar då ett samband. (Kress 
& Leeuwen, 2006:203–204; Björkvall, 2012:105–109; Jewitt & Oyama, 2001:149–
150). 

Björkvall (2012:24) betonar vikten av relationen mellan textelementen, här skrift 
och bild, som måste finnas för att det ska bildas en helhet. För att undersöka relationen 
granskar vi det Barthes kallar förankring och avbyte (Barthes, 1977:38). 
Förankringsrelationen innebär att skriften stärker bildens betydelse och visar läsaren 
vilka betydelser som är centrala i bilden. Relationen kan även vara omvänt och det är 
bilden som stärker skriften. Avbytesrelationen innebär att skriften och bilden 
kompletterar varandra, det vill säga att skriften utvecklar bilden och bilden utvecklar 
skriften, något som är vanligt i till exempel serieteckningar (Barthes, 1977:38–41; Kress 
& Leeuwen, 2006:232). Även Eriksson och Göthlund (2010:39) nämner Barthes tankar 
om förankring och avbyte, författarna framhåller vikten av att ta hänsyn till relationen 
mellan bild och skrift. 
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4.2.1 Hur analysverktygen används 
I genomförandet av analysen använder vi oss av kompositionsprinciperna för att plocka 
isär alla element i det visuella rummet för att sedan kunna se helheten. För att kunna se 
förankring och avbyte plockar vi ut innehållsorden i verbaltexterna. Hellspong och 
Ledin (2013:72) beskriver att innehållsord, det vill säga substantiv, verb, adjektiv och 
adverb förklarar innehållet i skrift. Innehållsorden innefattar bland annat personer, 
platser, något som händer och föremål och de som förekommer ofta i skriften antas vara 
viktiga för innehållet. 

För att strukturera upp granskningen av arbetsböckerna använder vi oss av en 
tabell (se tabell 1) med alla analysverktyg (se avsnitt 4.2). Med tabellen som grund tittar 
vi på varje uppslag var för sig och tar ut alla element och placerar in dem i tabellen 
beroende på egenskaper. Utifrån tabellen kan vi sedan foga samman elementen till en ny 
helhet och se vilken roll de har och hur de används i det visuella rummet. För att se 
ifylld tabell, se bilaga 1. 

  

4.3 Textanalysens tillförlitlighet 
I en textanalys finns det flera aspekter som kan påverka tillförlitligheten i 
undersökningen. Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig mätinstrumentet i mätningen 
är. Vid hög reliabilitet kan samma instrument användas vid andra tillfällen under 

 DJ 1 DJ 2 ZZ 1 ZZ 2 

Element i uppslaget 	 	 	 	
Informationsvärde 
- Funktionell tyngd 
- Höger vs vänster 
- Hög vs låg 

	 	 	 	

Visuell framskjutenhet 
-Storlek 
-Typsnitt 
-Färg 
- Typsnittsvariation 

	 	 	 	

Avgränsning och 
sambandsskapande 
- Linjer 
- Inramning 
- Färgnyanser 
- Färg och form(Visuellt 
rim) 

	 	 	 	

Innehållsord 
- Verb och substantiv 	 	 	 	
Förankring & Avbyte 
- Skrift stärker bilden eller 
tvärtom 

- Bild & skrift 
kompletterar varandra 
 

	 	 	 	

Tabell 1 Underlag till granskning. 
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liknande omständigheter och ge samma resultat (Bell, 2016:133; Stukát, 2011:133). 
Validitet är i sin tur ett i högre grad mer komplext begrepp menar Stukát. I liknelse med 
Stukát (2011:134), förklarar Bell (2016:134) att validitet är ett mått på om 
mätinstrumentet mäter det som undersökningen avser mäta. Ett instrument som mäter 
det som ska mätas har hög validitet och därmed också hög reliabilitet. Å andra sidan 
betyder inte hög reliabilitet att det är hög validitet (Bell, 2016:134; Stukat, 2011:134). 

Förförståelse är något som påverkar hur tillförlitlig tolkningen som sker av en text 
är. Bergström och Boréus (2012:31) betonar att tolkning är omöjlig att göra utan 
förförståelse. Författarna syftar på att individuella erfarenheter, utbildning, sociala 
sammanhang, med mera, påverkar tolkningen av en text. Boréus (2015:174) hävdar att 
det inte finns en sann tolkning av en text och därför har argumentationen av tolkningen 
en betydande roll (ibid.). För att kunna göra en tolkning måste det även ske en analys. 
Eriksson och Göthlund (2010:24) hävdar att det finns en skillnad mellan begreppen 
tolkning och analys. Författarna förklarar begreppet analys med att det sker en 
uppdelning av texten. Vidare betonar Bergström och Boréus (2012:31) vikten av att 
texten tolkas utifrån en helhet och delarna tolkas utifrån helheten. En semiotisk resurs 
som plockas ur helheten kan få en annan betydelse än om den ses i ett större 
sammanhang (ibid.). Analysen kan ses som en del av tolkningen som innebär att det 
sker en identifikation av textytans olika delar. Först sker en beskrivning av det man ser 
som man sedan analyserar och därefter kan man göra sin tolkning av texten (Eriksson & 
Göthlund, 2010:24). I genomförandet av analysen har vi dessa aspekter i åtanke för att 
öka studiens tillförlitlighet.  

4.4 Material – beskrivning av läroböckerna  
I det här avsnittet kommer en presentation av de valda läromedlen som ska analyseras. 
De två läromedlen är Diamantjakten ur ABC-klubben från förlag Natur & Kultur, 
utgivet år 2012 samt ZickZack från förlag Sanoma Utbildning, utgivet år 2016. Båda 
läromedlen utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Läromedlens iscensättning som beskrivs utgår från de kapitel som kommer att 
analyseras. 

4.4.1 Diamantjakten 
Diamantjakten är en fortsättning från Magiska kulan i årskurs 1. Eleverna får följa Asta, 
Bea och Cesar och deras liv under ett skolår. Läromedlet genomsyras av ämnen som 
vänskap, känslor och sociala frågor. Diamantjakten består av lärarhandledning, 
arbetsbok, läsebok (två olika nivåer A och B), läxbok och även en digital tjänst. Det 
finns även kopieringsunderlag som innehåller ytterligare övningar till varje kapitel för 
att gynna individualiseringen bland eleverna. Läromedlet har fyra författare, Ingela 
Felth Sjölund, Pia Hed Andersson, Barbro Westlund och Mats Wänblad samt Catharina 
Nygård som har illustrerat bilderna. Det är endast Felth Sjölund och Hed Andersson 
som har utformat arbetsboken. Författarnas intentioner med läromedlet är att utveckla 
elevernas läs-, skriv- och muntliga förmåga med en tydlig progression. Arbetsbokens 25 
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kapitel bearbetar läsebokens texter där eleven bland annat får träna ordklasser, 
meningsuppbyggnad och även skriva egna texter av samma typ som de har läst i 
läseboken. Eleven ges möjlighet att bearbeta flera olika texttyper och på olika sätt, till 
exempel brev, dagbokstexter och sammanfattande texter. 

Inför varje kapitel står det vad som behandlas och det finns även förslag på 
arbetsordning i lärarhandledningen. Varje kapitel består av två uppslag i arbetsboken 
och inleds med högläsning ur läseboken. Författarna menar att den gemensamma 
läsupplevelsen ska uppmuntra till diskussioner och leda till arbete både enskilt och i 
grupp. Efter den gemensamma högläsningen är tanken att eleven ska börja arbeta i 
arbetsboken. Enligt lärarhandledning i kapitel 11 är tanken att läraren ska presentera och 
samtala om innehållet i  det första uppslaget som eleven sedan ska arbeta självständigt 
med. Innan eleven går vidare till andra uppslaget bör läraren i helklass bearbetat och 
diskuterat verb och verbböjningar som sedan ska leda till självständigt arbete. 

4.4.2 ZickZack 
Läromedlet ZickZack är ett basläromedel som är skapad av tre lärare, Karin Fällman-
Bajagić, Christina Hansson och Susan Nieland. Deras syfte med läromedlet är att hjälpa 
lärarna att utveckla elevens läs- och skrivförmåga. Läromedlet består av 
lärarhandledning, två arbetsböcker, läsrummet och skrivrummet, samt nedladdningsbara 
bilagor. Läromedlet grundar sin pedagogik i cirkelmodellen, genrepedagogik och 
reading to learn. Gemensamt med dessa metoder är att alla fokuserar på interaktionen 
mellan läraren och eleven samt tar tillvara på elevens förkunskaper och bygger vidare 
på dem. 

I skrivrummet finns det sex kapitel, på ungefär sex uppslag vardera, som 
behandlar sex olika textgenrer som markeras med olika färger (lila, blå, grön, blåröd, 
orange och petrol). Arbetsboken har ett konsekvent upplägg där varje kapitel är indelad 
i fyra steg. Det första steget som bearbetas på två uppslag innebär att läraren läser högt 
den text som ska behandlas tillsammans med eleverna som både innan och efter ska 
diskutera kring texten. I arbetsboken finns det frågor och andra uppgifter som eleverna 
ska besvara tillsammans i mindre grupper. Steg två, som täcker två uppslag, innehåller 
främst verb och ordningstal. Först sker ett gemensamt arbete som sedan övergår till ett 
arbete i mindre grupper. Nästa uppslag är steg tre som innebär att lärare och elever 
tillsammans ska producera en text. Slutligen, det sista steget, ska eleven själv skriva en 
text som bygger på samma textgenre som kapitlet behandlar. Varje kapitel har en egen 
färg och inleds med mål som eleven ska sträva mot samt en kort introduktion om 
kapitlet. 

4.5 Urval och avgränsningar  
Urvalet av läromedel är grundat på både popularitet och nytänkande. Grundat på 
efterforskningar anser vi att Diamantjakten är ett populärt läromedel i Umeå kommun. 
ZickZack årskurs 2 valdes för att det är ett nytt läromedel och har ett annorlunda 
upplägg. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att analysera enbart 
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arbetsböckerna från respektive läromedel. För att avgränsa arbetet har vi gått igenom 
arbetsböckerna och valt ut kapitel som behandlar liknande kunskaper för att uppnå en så 
likvärdig analys som möjligt. 

Ur Diamantjakten har vi valt kapitel 11, sidor 46–49 som behandlar ordklassen 
verb. Kapitlet som vi har valt ur ZickZack heter “Ovanliga yrken”, sidor 18–31, och 
bearbetar beskrivande texter och även verb. För att kunna analysera två av stegen i 
läroboken kommer analysen att utgå från två av kapitlets uppslag, det andra och det 
fjärde sidor 20–21 samt 24–25. Valet av uppslagen grundar sig i att analysen ska bli så 
jämlik som möjligt. 

4.6 Etiska principer  
Då studien är en läromedelsanalys sker det inget intrång mot någon persons integritet. 
Istället förekommer bilder från valda läroböcker. Därför har läromedelsförlagen 
kontaktats och tillfrågats om tillstånd för att använda bilder i studien. 
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5 Resultatredovisning 
I det här avsnittet redogör vi materialet från den multimodala textanalysen som samlats 
in från två arbetsböcker. För att få en tydlig struktur och en likvärdig jämförelse 
presenteras först uppslagen från Diamantjakten som sedan följs av ZickZack och varje 
uppslag är indelat i två delavsnitt. I slutet presenteras den komparativa analysen av 
arbetsböckerna. Numreringen av bilderna i resultatet sker löpande. 

5.1 Diamantjakten 
De flesta uppslagen i arbetsboken bygger på samma grund; en vit bakgrund och i 
huvudsak svart skrift, rubrik, färgkodning, färgad banner samt ett antal elevuppgifter. 
Varje nytt kapitel inleds med en liten ruta som informerar om vilket kapitel det är. 
Kapitlen i arbetsboken avgränsas genom fyra olika färgkodningar, lila, orange, blå och 
grön, och varje kapitel har en egen färg. Färgerna sticker ut på uppslagen genom att vara 
lagom färgstarka (se bilaga 2 och 3). 

5.1.1 Elementen i det visuella rummet – Vad var det som hände? 
Kapitel 11 har en blå färgkodning för att visuellt framskjuta element som kapitelruta, 
rubrik, siffror som avgränsar uppgifter, samt en blå banner längst ned på sidan. I och 
med färgkodningen sker det ett samspel mellan elementen som därmed har ett visuellt 
rim. Rubriken “Vad var det som hände?” indikerar på att eleven ska få återberätta 
händelser från läseboken genom att bearbeta olika verb. Den blåfärgade rubriken är 
större än den övriga skriften och av samma typsnitt som uppgifterna, vilket gör att det är 
den som först fångar ögat. Rubriken anses därför som en viktig modalitet för hela 
uppslaget som klargör vad det kommer att handla om.  

Direkt nedanför återfinns den första uppgiften för uppslaget. Den avgränsas med 
en blåfärgad siffra, som även markerar vilken uppgift i ordningen det är. Siffran är i fet 
stil och har ett eget typsnitt som inte återfinns i någon annan skrift på uppslaget. Själva 
uppgiften inleds med en beskrivning som är av ett annat typsnitt än själva uppgiften. De 
semiotiska resurserna, bokstäverna, är svarta och har samma storlek som resurserna i 
uppgiften, vilket gör att beskrivningen inte är speciellt framskjuten. Beskrivningen och 
uppgiften särskiljs genom ett något luftigare mellanrum som gör att beskrivningen ändå 
blir tydligare än om mellanrummet inte hade funnits där. De följande uppgifterna med 
beskrivningar ser ut på samma sätt. Den första uppgiften på 
uppslaget består av fyra händelser som eleven ska placera i rätt 
ordning genom att placera ut siffrorna 1–4, något som kräver 
en förförståelse genom att ha läst i motsvarande kapitel i 
läseboken. Det finns en tom ruta till vänster om varje händelse, 
som tydligt visar var eleven ska skriva siffrorna. Till höger om 
beskrivningen finns det en vit kopp (se bild 1) som står på ett 
fat med svarta linjer omkring som markerar och synliggör 
koppen. Koppen har röd-blå blommor som blir visuellt 

Bild 1 Ur Diamantjakten 
(2012:46). 
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framskjutna i och med den vita bakgrunden.  
Nästa uppgift är inte tydligt avgränsad från föregående uppgift, endast genom den 

blåfärgade siffran, och består av en bild som är omringad av tre pratbubblor, varav ett 
par som överlappar bilden. Eleven ska fylla i de tre tomma pratbubblorna vad de tror att 
människorna på bilden säger. Pratbubblorna är inramade med en svart linje och har tre 
till fem linjer som eleven har möjlighet att skriva på. Den centrerade bilden består av 
människor som har olika färger på bland annat kläder och hår. Färger som syns är, blå, 
grön, lila, röd, orange och vit. Bilden är visuellt framskjuten eftersom den består av 
många olika färger gentemot en vit bakgrund och ses då som mest viktig.  

På den högra sidan finns det fem uppgifter som alla innehåller 
rader att skriva på. På uppslagets tredje uppgift ska eleven välja 
mellan några verb ur en ordruta (se bild 2) som är placerad på högra 
kanten av sidan och sätta in dem i rätt mening. Det finns sju meningar 
och åtta verb som ska placeras ut, två verb ska till samma mening. 
Ordrutan är avgränsad med en blå-röd ram, samma färg som 
blommorna på koppen. Orden i rutan har samma blå färg som 
rubriken och siffrorna. I och med den blå-röda inramningen blir 
ordrutan mer framträdande. Ordens blå färg kan kopplas till rubrikens 
“hände”, som signalerar att orden är verb. Uppgift 4–7 är frågor som 
eleven ska besvara och de är uppbyggda på samma sätt som de tidigare 
uppgifterna. Det är blå siffror som särskiljer varje fråga och frågorna 
består av svarta bokstäver och har samma typsnitt som de övriga 
uppgifternas beskrivningar. Det finns även rad/er till varje fråga där eleven ska skriva 
svaren. 

5.1.2 Syftet med och samspelet mellan skrift och bild 
Skriften är den dominerande modaliteten på uppslaget och har en större funktionell 
tyngd än bilden. Man kan säga att skriften har ett högt informationsvärde. Uppslagets 
två bilder har båda mer eller mindre en koppling till skriften. Koppen som är placerad 
uppe till höger har inte ett självklart samband med innehållet. Skriften “Det luktade 
kaffe inifrån lärarrummet.” som finns till vänster om 
koppen, indikerar att det är en bild på en kaffekopp. 
Det sker ett avbyte då skriften förstärker bildens 
syfte genom att klargöra att det rör sig om en 
kaffekopp som är avbildad.  

Den andra bilden (se bild 3) har starka 
kopplingar till skriften i uppgift 1, 2 och 3. I den 
första uppgiften går det att läsa “Olle kom fram 
bakom rektorn.” och “En glipa öppnades och rektorn 
stack ut huvudet.”. Detta syns tydligt i bilden genom 
att en man, rektorn, sticker ut huvudet genom en 
dörröppning och mannen i den gröna tröjan, som 

Bild 2 Ur 
Diamantjakten 
(2012:47). 

Bild 3 Ur Diamantjakten (2012:46). 
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antas vara Olle, står bakom rektorn. Även här sker det ett avbyte då skriften förtydligar 
vilka de två männen på bilden är men det förekommer också en förankring då skriften 
vägleder läsaren och visar på de centrala betydelserna i bilden. Uppgift 3 behandlar 
samma scen som bilden visar fast denna gång utifrån meningar eleven ska fylla i, till 
exempel “Rektorn ______(öppnade) dörren.”. Den här gången är det bilden som stärker 
skriften i och med luckorna i texten som ska fyllas i. Eleven kan till en viss del använda 
bilden för att få en liten hjälp med att svara på uppgifterna om hen är osäker på vilket 
verb som hen ska använda.  

Den blå banner som förekommer längst ner på uppslaget ger förslag på fortsatta 
uppgifter. Syftet är något oklart då förslagen är främst riktade till läraren och hur hen 
ska kunna gå vidare med lektionen men med tanke på att det är en elevbok är det 
samtidigt riktat till eleven. På bannern står, förutom sidnumreringen, också titeln på 
motsvarande kapitel i läseboken samt tillhörande sidhänvisning. 

5.1.3 Elementen i det visuella rummet – Verb 
Precis som föregående uppslag är det samma struktur (se bilaga 3), det vill säga blå 
färgkodning, rubrik i stor stil, siffror som avgränsar uppgifter, samma variation av 
typsnitt och en blå banner längst ner på uppslaget som förtydligar att sidorna hör ihop 
med och har samma funktion som föregående uppslag. Under rubriken “Verb” finns det 
en ljusblå ruta som ramas in av en mörkare blå linje. Den blå rutan mot den vita 
bakgrunden är visuellt framskjuten tack vare färgen och sin storlek då den går 
horisontellt över sidan.  Skriften i rutan är svart och tre av orden skjuts fram genom att 
även vara i fet stil: bråkar, går och regnar. De markerade orden har en samhörighet till 
rubriken i och med att orden är verb och den blå inramningen som är i samma 
färgnyans. På den högra delen av sidan finns en bild (se bild 4) som överlappar den blå 

rutan. Bilden, vars utrymme är 
relativt litet föreställer två barn med 
kulörta färger, grön, röd och blå. Ett 
av barnen håller i en röd mössa som 
är placerad utanför den blå rutan 
och fångas av blicken gentemot den 
vita bakgrunden.  

I uppslagets första uppgift ska eleven lokalisera verben i de fyra meningarna. Mitt 
på sidan återfinns den andra uppgiften, som fortsätter med att behandla fyra verb i dåtid 
och nutid. Till vänster finns det verb som står inom en parentes. Orden är av samma 
färg och typsnitt som rubriken för att förtydliga sambandet mellan de två modaliteterna. 
Varje verb har två tillhörande meningar som eleven ska fylla i rätt böjningsform av 
verbet där det finns en svart linje. 

Den högra sidan på uppslaget börjar direkt med uppgift 3 som består av sex 
jämnstora bilder där eleven ska skriva ett verb som passar till bilden. Tillsammans tar 
bilderna stort utrymme då de täcker nästan halva sidan och har då en stor funktionell 
tyngd. Den bild som är mest visuellt framskjuten är den som har flest färger, vilket är 

Bild 4 Ur Diamantjakten (2012:48). 
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uppslagets andra bild (se bild 5). Bilden föreställer ett barn som bakar och har i 
huvudsak tre färger: grön, röd och gul. 

Uppgift 4, som är placerad på den nedre halvan av sidan, fortsätter med temat 
verb. Uppgiftens avsikt är att plocka ut ett verb och motivera varför det inte passar in. 
Till uppgiften finns det fyra grupper med fyra verb i varje. Grupperna är separerade med 
hjälp av inramningar i form av cirklar. Cirklarna är vita med en färgad linje runt om, 
varannan har en grön färg och varannan har en orange färg. Trots avgränsningen sker 
det ändå en harmonisering och sambandsskapande mellan grupperna då de är av samma 
form. 

5.1.4 Syftet med och samspelet mellan skrift och bild 
Antalet bilder är betydligt fler än föregående uppslag, även skriften är av större mängd. 
Bild på barnen (se bild 4) som är placerad i den blå rutan längst upp till höger på den 
första sidan, visar att de gör något som symboliserar rubriken Verb. Bildens 
huvudsakliga syfte är att tydliggöra att verb handlar om saker som händer. Genom att 
bilden har små vektorer runt omkring sig bidrar det till att bilden känns mer levande och 
mottaglig. Tolkningen av bilden kan vara antingen att barnen leker, busar eller bråkar 
men utifrån skriften i den blå rutan går det att dra slutsatsen att barnen bråkar då det är 
ett av orden som står skrivet. För den som inte läser skriften i rutan kommer bilden på 
barnen verka vara en dekorativ bild och syftet blir då oklart eftersom bilden endast 
förankras i skriften.  

På den andra sidan förekommer det sex bilder som symboliserar lika många verb. 
Verben ska eleven själva skriva ned utifrån vad bilderna visar och därför finns det ingen 
skrift att jämföra bilderna med, annat än beskrivningen av uppgiften samt rubriken på 
uppslaget. Framställningen av bilderna är varierande i sin tydlighet. Några av bilderna 
kan vara svåra för den oerfarne läsaren att tyda och har inget förarbete skett blir det 
nästan omöjligt. Nedan följer en mer ingående presentation av samtliga bilder. 

 
Bilden visar ett barn som bakar, vilket är verbet som bilden 
symboliserar. Bilden är tydlig då det syns en elvisp, 
bakingredienser, en bunke samt att barnet håller i en slickepott 
och ett mått. Tre färger är framträdande i bilden, röd, grön och 
gul. Barnet, som har en röd tröja, är mest visuellt framskjuten 
då det är en vit bakgrund och gul färg runt omkring.  
 
Verbet som bilden syftar på är “dyker”, vilket kan vara 
otydligt. På bilden syns ett barn med en röd baddräkt och gul 
badmössa som står i vatten i en något framåtlutad position. 
Möjliga tolkningar av bilden kan vara att barnet ska simma, 
badar eller att det är den röda baddräkten som ska vara i fokus. 
Det som stärker bildens betydelse, det vill säga “dyker”, är att 
barnet har armarna i dykposition.  

Bild 5 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 

Bild 6 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 
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Här är det ordet “rider” som framställs genom att visa en bild 
på en person som sitter på en häst. Blå och brun är de färger 
som dominerar men det är den blå färgen som i huvudsak 
sticker ut i bilden. Bildens budskap är relativt tydlig men det 
kan finnas alternativa tolkningar som “galoppera”, “trava” och 
även “häst” då det är hästen som är det största objektet i bilden. 

 
 
På bilden finns det ett barn som läser en bok. Verbet som 
efterfrågas är just “läser” och bilden visar det på ett tydligt sätt. 
De rådande färgerna på bilden är barnets gula hår, blå tröja och 
bokomslaget som är orange. Tack vare den vita bakgrunden 
blir hela bilden framträdande och fångar läsarens blick. 
 
Här visas ett barn som blåser eller visslar. Enligt 
lärarhandledning är det verbet “blåser” som söks. Bilden visar 
ett blås “moln” framför barnets mun vilket tyder på att barnet 
blåser, men om läsaren inte är bekant med liknande 
förklaringar i bilder kan det vara svårt att tolka.  
 
 
Slutligen, den sista bilden som visar en katt som jamar är den 
bild som även är minst tydlig. Kattens huvud är centrerad i 
bilden och den har en öppen mun. Det ligger närmare till hands 
att tolka bilden som en katt eller leende katt istället för en katt 
som jamar. Det saknas något som förtydligar att det är just 
“jamar” som bilden symboliserar. 
 

5.2 ZickZack 
Varje kapitel har en färg som genomsyrar de tillhörande uppslagen. Sidorna i 
arbetsboken har övervägande en vit bakgrund och svart skrift förutom de inledande 
uppslagen till varje kapitel som har samma bakgrundsfärg som kapitlets färgkodning. 

5.2.1 Elementen i det visuella rummet – Steg 1 
Det första läsaren möts av när man öppnar uppslaget (se bilaga 4) är en mängd av 
modaliteter. Överst till vänster på uppslaget står det “steg 1” i versaler och skriften har 
en ljusgrå färg. Eftersom att bakgrunden är vit blir inte “steg 1” speciellt framträdande 
och antas då vara mindre viktigt för uppslaget. Den skrift som är mest synlig är den 
svarta rubriken, “Ett häftigt jobb”. Rubriken talar om för läsaren vad texten på 

Bild 7 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 

Bild 8 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 

Bild 9 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 

Bild 10 Ur Diamantjakten 
(2012:49). 
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uppslaget, och även resten av kapitlet kommer att handla om. Skriften nedanför rubriken 
är svart och uppdelad i mindre stycken och längst ned på vänstra sidan finns uppslagets 
första bild (se bild 11 och bilaga 3). Bilden föreställer en person som sitter framför en 

dator och designar legofigurer. Bakom 
datorn hänger tre skisser på olika 
legofigurer och på skrivbordet står två 
legofigurer samt en hög med ett antal 
legobitar. Bilden består av både 
tecknade delar och inklippta 
fotografier vilket leder till en mer 
tilltalande bild. Legobitarna som 
ligger på bordet är färgglada, så även 
legogubbarna som står bakom. 
Färgerna gör att legobitarna är visuellt 
framskjutna och fångar betraktarens 
blick. På datorskärmen syns en gul 

legoarm som blir framträdande mot den ljusblå bakgrunden. Skriften tar mest utrymme 
på den första sidan men på hela uppslaget är det bilderna som har övervägande 
funktionell tyngd.  

Den högra sidan (se bild 12) har en blå 
bakgrund och det finns tio bilder av varierande 
storlek och funktion. De tre största bilderna är 
fotografier på olika byggnader samt en giraff och 
en haj av lego. Bilderna har ramar av tecknade 
romber som skapar en samhörighet mellan dem. 
Genom att ramarna har samma form samt 
färgnyans rimmar de visuellt och det skapas 
harmoni mellan elementen. Runt de större bilderna 
finns några mindre i form av fyra legobitar, den 
danska flaggan samt ett par legogubbar, varav de 
två sistnämnda är fotografier. De element som 
sticker ut på sidan är giraffen, flaggan och 
hustaken på legobyggnaderna. Taken och flaggan 
är röda och giraffen är gul och det är de bilderna 
som fångas av blicken. 

5.2.2 Syftet med och samspelet mellan skrift och bild – Steg 1 
Den vänstra sidan (se bild 11) ger en illusion av att skriften är placerad på väggen 
bakom skrivbordet och datorskärmen. På så vis skapas en samhörighet mellan skriften 
och bilden innan läsaren har hunnit läsa skriften. Skriften handlar om Tea som jobbar 
som legodesigner på Legos huvudkontor i Danmark och även att Legoland ligger i 
samma land. Vidare går det att läsa att Tea designar ett pampigt slott och legofigurer 

Bild 12 Ur ZickZack (2016:21). 

Bild 11 Ur ZickZack (2016:20). 
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och att Tea tycker att hon har världens roligaste jobb. På bilden kan man se Tea som 
jobbar framför en dator där hon ritar legofigurer. Det sker ett avbyte mellan bild och 
skrift då bilden förtydligar att det är på en dator som hon ritar, vilket inte framkommer i 
skriften. Det sker även en förankring av bilden då skriften talar om vad som är det mest 
centrala i bilden, det vill säga Tea som jobbar med att rita legomodeller. På bilden finns 
mindre detaljer som bidrar till betydelsen, till exempel legofigurer som står på bordet 
och Teas örhänge i form av en röd legobit. Även skisserna på väggen bakom datorn 
bidrar till helheten då det tydliggörs att det handlar om design av lego.  

Den information som läsaren får av skriften förankras till stor del i fotografierna 
och illustrationer på den högra sidan. Det går att läsa i skriften att Legos huvudkontor 
ligger i Danmark vilket illustreras av en dansk flagga. Det finns även information i 
skriften som kompletterar fotografierna och bilderna, främst genom beskrivningar som 
“alla saker är byggda av lego” och “pampigt slott” (se bild 12). De två nedersta 
fotografierna, föreställande en giraffs huvud och en hajs gap med ett barn i, står inte 
omnämnda i skriften. Meningen med fotografierna förmodas därför endast vara för att 
visa upp figurer från Legoland och som är byggda av lego. Samtliga fotografier skapar 
även en närhet till läsaren och barnet som syns i hajens gap stärker kopplingen mellan 
elev och text. 

De mindre elementen på den högra sidan kan antas vara endast för dekorativt 
syfte. De fyra legobitarna som finns är alla genomskinliga och består endast av konturer 
vilket gör att de inte är framträdande på sidan. Legobitarna bildar en väg och guidar 
läsaren till vilken ordning de resterande bilderna bör avläsas. Bitarna är vinklade på så 
sätt att de leder blicken till nästa legobit och den osynliga vägen där emellan korsar då 
bilderna. Vid en första anblick kan legobitarna därför se ut att vara endast dekorativa 
men vid en närmare granskning går det att se ett syfte med bitarnas placering. De två 
legofigurerna, föreställande Batman och Plo Koon, har inget tydligt syfte annat än att 
bidra till helheten. Det framgår inte om det är Tea som har designat dem och de står inte 
heller omnämnda i den berörda skriften. 

5.2.3 Elementen i det visuella rummet – Steg 2 
Vid första anblick möts läsaren av en vit och luftig bakgrund med inslag av olika färger 
och stora former av moln (se bilaga 5). Molnen och färgerna har tillsammans en hög 
funktionell tyngd då de dominerar uppslaget. Även på detta uppslag finns skriften längst 
upp som förklarar vilket steg det handlar om, i detta fall “steg 2”. Steg 2 handlar om att 
eleven ska studera det svenska språket genom att arbeta med verb. Rubriken för 
uppslaget, “Titta på språket”, är inte visuellt framträdande trots den svarta färgen och 
något större storlek. På uppslaget finns det andra element som är mer framskjutna och 
tar större utrymme, vilket gör att rubriken blir något undanskymd.  

Uppgifterna som eleven ska arbeta med handlar till största delen om verb och 
olika yrken. Uppgift A och B återkopplar till det första uppslaget som handlar om Tea 
och hennes arbete som legodesigner. Det finns tre blå ränder under uppgiften som 
eleven har möjlighet att besvara frågan på. Längre ned på sidan finns uppgift C som 
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handlar om yrken där eleven ska skriva verb som beskriver dem. Det finns fyra 
molnformer med varsin bild som föreställer ett yrke vardera. Molnen är ljusblå, gul, lila 
och grön och överlappas av bilder föreställande en grå och svart sax, en grön traktor, en 
gul taxi och en hammare med brunt skaft. Den gula taxin är mest visuellt framskjuten då 
den ligger nära en kontrasterande färg samt den vita bakgrunden. I molnen står även 
vilka yrken som bilderna symboliserar – frisör, bonde, chaufför och snickare. Typsnittet 
på skriften är inte detsamma som uppgiftsbeskrivningen. Varje moln har två blå ränder 
som eleven kan skriva på. Det sker en harmonisering mellan molnen tack vare de 
liknande formerna och tillsammans blir det den mest markanta modaliteten på 
uppslaget.  

På uppslagets högra sida finns de två sista uppgifterna. Första uppgiften på sidan 
är uppgift D som består av fyra påståenden som är uppdelade i åtta molnliknande 
former. Uppgiften fortsätter att behandla yrkena från föregående sida – frisör, bonde, 
chaufför och snickare. Eleven ska dra streck till rätt verb som beskriver yrket. Ett 

exempel (se bild 13) är “Om man vill bli 
frisör” som hör ihop med “måste man kunna 
klippa hår.”. De molnliknande formerna har 
åtta olika färger – ljusblå, lila, blå, orange, gul, 
blågrön, rosa och grön. Den lila formen är den 
som är mest visuellt framskjuten eftersom det 
är en liten mörkare nyans på färgen. Alla 
formerna i uppgiften harmoniserar med 
varandra, men är tydligt åtskilda från de andra 

molnen på uppslaget genom ett annat utseende. 
Den sista uppgiften, uppgift E, innehåller tre olika element i form av skrift, linjer 

och en form av ett moln. Molnet är blått och innehåller skriften “Om man vill bli 
fritidspedagog måste man kunna…”, och uppmuntrar eleven till att skriva olika förslag 
på vad en fritidspedagog måste kunna. Typsnittet på skriften är samma som skriften i 
molnen på den vänstra sidan. Det finns fyra blå linjer på sidorna om molnet där eleven 
kan skriva förslagen. På den första linjen, den högst upp till vänster, finns det redan ett 
exempel, “leka”, för att tydliggöra vilka slags egenskaper som kan tänkas vara 
relevanta. 

Uppslaget har en blå färgkodning, något som kan återkopplas till bakgrundsfärgen 
på det tidigare analyserade uppslaget (se avsnitt 5.2.1). Uppgifterna avgränsas genom 
bokstäver, A–E, som är blå och har ett typsnitt som gör att de ser handskrivna ut. De blå 
bokstäverna rimmar och skapar samband eftersom de har samma färg och storlek. 
Andra element som har den blå färgkodningen är linjerna som eleven ska skriva på, 
mittlinjen som avgränsar sidorna samt sidnumreringen i de nedre hörnen på uppslaget. 
Färgkodningen gör att det skapas en samhörighet mellan alla delar på uppslaget. 

Bild 13 Ur ZickZack (2016:25). 
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5.2.4 Syftet med och samspelet mellan skrift och bild – Steg 2 
De fyra molnen, till uppgift C, på den vänstra sidan innehåller varsin bild med en 
tillhörande beskrivande skrift. Bilderna är placerade till vänster, och till viss del utanför, 
molnen och skriften står till höger om bilderna. Bild med skrift är följande; sax och 
frisör; traktor och bonde; taxi och chaufför; hammare och snickare. Bilderna är 

informativa då syftet med dem är att visa vad de 
olika yrkesgrupperna gör i sitt arbete. Det sker 
ett avbyte mellan bilderna och skriften eftersom 
de kompletterar varandra med information. Till 
exempel i skriften står det “bonde” och bilden 
visar en traktor som symboliserar något som en 
bonde kan göra (se bild 15). De färgade molnen 
gör att de olika yrkena skiljs åt och det blir 

tydligare vilken bild som hör till vilken skrift. Utan molnen hade det varit en ganska 
färglös och opersonlig sida. Skriften i molnen är kursiv och av ett typsnitt som ligger 
närmare en vuxens handstil och inte ett typsnitt som förknippas med skrift från en dator. 
Syftet med detta kan vara att locka eleven och synliggöra att hen ska skriva utifrån egna 
erfarenheter. Samma sak gäller molnet på uppslagets sista uppgift. Skriften i molnet 
liknar en vuxens handstil och eleven ska skriva förslag på linjerna utifrån vad hen 
upplever som viktigt.  

Uppgift D fortsätter att bearbeta yrkena genom att placera dem i olika påståenden. 
Påståendena är uppdelade i två grupper med molnliknande former, bestående av yrken 
och verb. Det finns ett samspel, trots de olika formerna, mellan uppgift C och D då de 
behandlar samma sak. Däremot finns det ingen koppling mellan färgerna som de olika 
formerna har. I uppgift C har till exempel molnet, med yrket snickare, en grön färg 
medan i uppgift D är snickaren placerad i en orange molnliknande form (se bilaga 5). 
Vid en närmare anblick kan man se att skriften och de färgade formerna i uppgift D inte 
är raka. Det finns ingen förklaring till detta i lärarhandledningen men en tolkning kan 
vara att det ska vara mer lekfullt. 

5.3 Jämförelse 
I arbetsböckerna finns flera synliga skillnader och likheter. En av de påtagligaste 
skillnaderna är böckernas upplägg. Diamantjaktens innehåll är uppdelat i kortare kapitel 
medan ZickZack behandlar ett och samma ämnesområde i längre och färre kapitel. Den 
resterande jämförelsen kommer endast att ske av de valda uppslagen från 
arbetsböckerna. 

5.3.1 Elementen i det visuella rummet 
Den största likheten mellan arbetsböckerna är färgkodningen, båda böckerna har olika 
färger för varje kapitel. Uppslagen från Diamantjakten och ZickZack, som studien 
ämnar att jämföra, har en blå färgkodning. I båda arbetsböckerna är den blå färgen 

Bild 14 Ur ZickZack (2016:24). 
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genomgående på de valda uppslagen och bidrar till sambandsskapande samt 
avgränsning mellan olika element på sidorna. För att avgränsa uppgifter använder sig 
båda arbetsböckerna av olika numreringar, Diamantjakten har siffror och ZickZack har 
bokstäver. Numreringarna har i båda fallen en blå färg vilket gör att det skapas en 
harmonisering mellan uppgifterna trots avgränsningen. Jämfört med Diamantjakten är 
numreringen i ZickZack mer framträdande tack vare storlek, mörkare färg och ett annat 
typsnitt.  

En annan slags avgränsning som förekommer i arbetsböckerna är olika typer av 
inramningar. I Diamantjakten består inramningarna oftast av olika linjer (se avsnitt  
5.1.1, bild 2) medan ZickZack använder sig av former med färgade bakgrunder (se 
avsnitt 5.2.1, bild 12). Genom att använda färg för att skapa dessa inramningar leder det 
till att mer fokus hamnar på elementet och kan då upplevas som viktigare för 
sammanhanget medan inramningar som består av endast linjer inte får samma 
uppmärksamhet då de inte blir lika mycket visuellt framskjutna.  

Färgvalen i arbetsböckerna består av mer än den blå färgen. I Diamantjakten är 
färgerna skarpa och har en hög mättnad jämfört med färgerna i ZickZack som är mindre 
mättade och uppfattas som mjukare. För att ta ett exempel kan man jämföra den gula 
färgen som förekommer i båda arbetsböckerna (se bilagor 3 och 5). Trots att färgerna 
skiljer sig åt i arbetsböckerna används de på liknande sätt. Oftast används färgerna för 
att lyfta fram relevant information för att kunna arbeta med de tillhörande uppgifterna. 
Utmärkande för Diamantjakten är att rubrikerna på uppslagen är visuellt framskjutna. 
De är avsevärt större än resterande skrift och har samma blå färg som kapitlets 
färgkodning medan i ZickZack är rubrikerna svarta och mindre än Diamantjaktens 
rubriker, vilket gör att de inte är lika framträdande. 

5.3.2 Syftet med och samspelet mellan skrift och bild 
Verb är ett genomgående tema på uppslagen, men det behandlas på olika sätt i 
arbetsböckerna. Diamantjakten handlar om skolelever och kapitlet i  ZickZack fokuserar 
på “Ovanliga yrken” vilket gör att olika verb presenteras i de två arbetsböckerna. 
Uppgifterna i Diamantjakten bearbetar flera olika verb medan i ZickZack är samma 
verb återkommande i uppgifterna.  

I Diamantjakten finns det en del uppgifter som utgår från bilder som förstärker 
verben till skillnad mot ZickZack som inte har många bilder till uppgifterna. Den 
sistnämnda arbetsboken har däremot ett antal fotografier som återspeglar det skrivna. 
De båda arbetsböckerna har bilder som talar till eleverna och även förankrar och/eller 
kompletterar skriften. Fotografierna visar barn som är i Legoland men även andra 
legofigurer som finns på nöjesparken. I Diamantjakten är bilderna illustrationer av bland 
annat barn som utför olika aktiviteter. Mängden bilder skiljer sig åt mellan 
arbetsböckerna. Totalt sett har ZickZack fler bilder men de förekommer huvudsak på 
det första uppslaget medan bilderna i Diamantjakten är utspridda över båda uppslagen.  

Arbetsbokens layout har en betydande roll för kunskapsinhämtningen och vilket 
budskap som arbetsboken vill förmedla beror på placeringen av elementen. På grund av 
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mängden och storleken på skriften, val av typsnitt samt flertalet element som är mer 
framträdande, upplevs Diamantjaktens layout som mer kompakt än ZickZacks layout 
(se bilagor 3 och 5). De korta kapitlen i Diamantjakten kan vara en anledning till att 
mycket information samlas på liten yta. ZickZack har istället längre kapitel och 
möjlighet att sprida ut innehållet på fler sidor, samtidigt behandlar arbetsboken fler 
områden i varje kapitel. 
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6 Analys av resultatredovisning 
Nedan presenteras analys av resultatredovisning utifrån studiens frågeställningar samt 
med stöd från teorier och tidigare forskning.  

6.1 Hur används de multimodala uttrycksformerna i det visuella 
rummet? 

Layouten i arbetsböcker har en stor betydelse då alla delar i det visuella rummet är 
informationsbärande och beroende på placering kan informationen ändras (Danielsson 
& Selander, 2014:20–21). I resultatet har det framkommit att båda arbetsböckerna 
använder sig av flera olika semiotiska resurser. Några av resurserna som förekommer är 
färger, variation av typsnitt och inramningar som i sin tur bildar och förstärker 
modaliteterna bild och skrift, vilket Bezemer och Kress (2010:14) betonar är vanligt 
förekommande. Enligt Björkvall (2012:14) är resurserna verktyg som används för att 
skapa olika former av kommunikation. Om flera semiotiska resurser används ökar 
möjligheten för fler elever att kunna tolka och skapa mening, men för att det ska vara 
möjligt krävs det också att resurserna samspelar mellan varandra (Selander & Kress, 
2010:24). 

6.1.1 Färg och form 
O´Neil (2011:15) påstår att färger framhäver olika känslor och effekter och Pettersson 
(2008:59) förklarar att färger överlag tilltalar läsaren. Pettersson (2008:59) menar att 
barn ofta föredrar och dras till starka färger medan vuxna föredrar något ljusare. Något 
som uppmärksammas i resultatet är att Diamantjakten har något starkare färger överlag 
medan ZickZack genomsyras med något svagare färger. Resursen används däremot på 
liknande sätt i böckerna och i huvudsak till att markera och tydliggöra element. Enligt 
Björkvall (2012:100–104) är färg en väldigt kraftfull resurs för att skapa detta och 
visuellt lyfta en del element. Ett element som inte skulle vara tydlig utan färg är molnen 
i ZickZack (se avsnitt 5.2.4). Vid avsaknad av färg skulle de inte synas alls eftersom de 
inte har någon inramning och dess betydelse skulle försvinna. O’Neil (2011:15) lyfter 
vikten av färger men också nyanser av färger. Hon menar att färger bidrar till att skapa 
olika betydelser åt sammanhanget. I och med att molnen täcker en stor del av sidan 
skulle även en del av uppgiftens syfte och betydelse försvinna vid avsaknad av färg. En 
del färger är mer framträdande än andra och röd är en sådan färg. I ZickZack, men även 
i Diamantjakten, förekommer röda element som inte är stora men tack vare färgvalet är 
de ändå iögonfallande. Den danska flaggan (se avsnitt 5.2.1) är ett av elementen som 
sticker ut med sin röda färg mot den blå bakgrunden och enligt Kress och Leeuwen 
(2006:201–203) skapar röd och blå en kontrast mellan varandra som gör att den röda 
färgen blir visuellt framskjuten. Ett annat sätt att använda färger på är att skapa samband 
mellan element (Björkvall, 2012:108). I resultatet framkommer det att båda 
arbetsböckerna har en blå färgkodning till kapitlen som granskades (se bilagor 2 och 5). 
Den blå färgkodningen genomsyrar hela kapitlen och bidrar till kapitlets helhet. De båda 
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arbetsböckerna har bland annat blå uppgiftsnumrering som skapar samband men även 
avgränsning mellan uppgifterna. En anledning till att använda färgkodningar är enligt 
Pettersson (2008:59) att avsnitt kan kopplas samman och även för att skapa variation 
mellan kapitlen i arbetsböckerna. Användningen av färger är konsekvent i 
arbetsböckerna och detta menar Pettersson (2008:110) är viktigt för att inte skapa 
förvirring och missuppfattningar om innehållet. Färg är en viktig semiotisk resurs i 
arbetsböckerna för att skapa motivation hos eleven. Utan färg skulle detaljerna på 
sidorna inte vara lika framträdande och eleven skulle ha svårt att uppmärksamma 
viktiga element (ibid.).  

Förutom färger förekommer det en del former i arbetsböckerna. Formerna kan 
bidra till avgränsningar från andra element. Den ljusblå rutan i Diamantjakten (se 
avsnitt 5.1.3) avgränsas både genom sin färg men också den mörkblå linje som ramar in 
rutan. Björkvall (2012:105) hävdar att inramning är det bästa sättet att avgränsa ett 
element. Den ljusblå rutan är ett bra exempel på detta då den inte hade varit lika 
framträdande utan den blå inramningen. Med hjälp av inramningen blir rutan visuellt 
framskjuten och anses vara ett viktigt element på uppslaget. Förutom att vara visuellt 
framskjuten har rutan ett högt informationsvärde tack vare den höga placeringen i det 
visuella rummet (Björkvall, 2012:90,100). Detta styrker rutans betydelse jämfört med 
om rutan hade varit placerad längre ned på sidan. Former skapar också samband och 
harmonisering mellan element (ibid.:105–109), något som legobitarna i ZickZack bidrar 
till (se avsnitt 5.2.1 eller bilaga 4). Legobitarna, som endast består av konturer, är inte i 
fokus men på grund av sin storlek blir legobitarna mer framträdande. Legobitarna 
klassas som dekorativa bilder på grund av sitt dolda syfte. Enligt Pettersson (2008:42) 
tanke om dekorativa bilder är legobitarna inte nödvändiga då de inte förmedlar någon 
information till eleven, vilket gör att de blir överflödiga. I enlighet med Pettersson 
(2008) anser Reichenberg (2014a:32) och Basal et al. (2016:532) att bilder och former 
som inte har något klart syfte inte bör användas i läromedel, eftersom de kan vara en 
distraktion för eleven. Trots att legobitarna är dekorativa har de ändå en funktion. Det 
finns många andra bilder på sidan och legobitarna är placerade på så sätt att de vägleder 
läsaren och talar om i vilken ordning bilderna kan avläsas. Legobitarna bildar ett 
zickzack-mönster på sidan och är dessutom vinklade mot varandra för att tydliggöra 
vägen genom bilderna. 

6.1.2 Bilder 
Bilder i arbetsböcker och användningen av dem hävdar Eriksson (2009:25) är viktigt. 
Med hjälp av bilder kan man tydliggöra svåra ord och begrepp. Samtidigt förekommer 
bilder i arbetsböcker som endast är dekorativa (Pettersson, 2008:28, 42). I de två 
analyserade arbetsböckerna har det framkommit att det både finns bilder som är 
informativa och dekorativa. 

En bild som anses vara informativ är bilden på de tre eleverna som knackar på 
dörren till lärarrummet (se avsnitt 5.1.2). I dörröppningen står två män som förmodas 
vara rektor och lärare. Bilden är omringad av tre stora pratbubblor där det finns plats att 
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fylla i vad karaktärerna säger. Pratbubblorna till bilden tar upp ett stort utrymme på 
sidan och kräver läsarens uppmärksamhet. Björkvall (2012:100–101) lyfter att storleken 
på ett element är en resurs för att visuellt framskjuta elementet och på så sätt markera 
vilka delar som är viktigast. Selander och Kress (2010:58), men även Jewitt och Oyama 
(2001:47–48), i sin tur hävdar att placeringen på elementet har betydelse gällande värdet 
på informationen. De menar att viktig information placeras centralt i bilden och mindre 
viktig information placeras i kanterna. Pratbubblorna till bilden är placerade på kanterna 
och är då enligt Selander och Kress (2010) mindre viktiga. Bilden som i sin tur är 
placerad i mitten har ett högre informationsvärde, samtidigt som den även är, enligt 
Björkvall (2012:101), visuellt framskjuten till följd av färgerna och storleken. Bilden 
som helhet utgörs inte av någon inramning vilket gör att sambandskänslan mellan de två 
olika bildelementen kan vara något svag. Det är endast tack vare att pratbubblorna 
överlappar bilden som närhet skapas. Bezemer och Kress (2010:20) poängterar att 
denna sambandskänsla är något som läroboksboksförfattaren kan forma genom att 
placera element nära varandra och på så vis tydliggörs relationen mellan dem. 

Informationsbilder används främst för att åskådliggöra, förklara och förmedla 
kunskap. Syftet med bilderna är att använda dem som verktyg i inlärningen (Pettersson, 
2008:42). Bilderna på personen som dyker och katten som jamar är båda informativa 
bilder som ska förmedla ett verb vardera. Bilderna stämmer väl överens med Petterssons 
(2008:42) resonemang kring vikten av bildens utformning. Informationsbilder bör inte 
vara för detaljrika eftersom för många detaljer kan stjäla uppmärksamhet från det 
centrala i bilden och som i sin tur kan leda till att läsaren missar den relevanta och 
viktiga informationen (ibid.). Ytterligare en aspekt som har en stor betydelse för hur 
läsaren uppfattar bilden är dess framställning. Då läsarens uppfattning av en bild 
påverkas av tidigare erfarenheter (Eriksson 2009:29; O´Neil, 2011:215) kan bilden på 
personen som dyker tolkas på olika sätt (se avsnitt 5.1.4). Bilden i fråga kan till exempel 
tolkas som någon som badar eller simmar. Bilden kan också misstolkas om eleven inte 
förstått uppgiften, då kan fokus istället ligga på den röda baddräkten eller den gula 
badmössan. O´Neil (2011:15) nämner hur färger i bilder kan skapa betydelser och 
eftersom detaljer i bilden, med personen som dyker, är färgstarka kan fokus hamna på 
färgernas betydelse istället för att hitta rätt verb. Läsbarheten i en bild beror till stor del 
på motivet som helst ska vara tydligt och vardagsnära (Pettersson, 2008:53). Enligt 
Bezemer och Kress (2010:13) tolkas inte bildernas betydelse likadant av alla läsare 
eftersom det är många steg som sker i tolkningsprocessen och som i sin tur kan påverka 
den slutgiltiga tolkningen. Återgår vi till bilden som föreställer en katt kan den upplevas 
vara abstrakt då bilden inte tydligt visar vad den ska föreställa, det vill säga en katt som 
jamar. En bild som är alltför abstrakt menar Pettersson (2008:99) kan leda till minskad 
läsbarhet och en kommunikativ effekt som är låg på grund av att bilden är svårtolkad. 
En bild som är kommunikativ innebär att den förmedlar den information som bilden 
syftar och som eleven kan tolka (ibid.).  

Legofigurerna Plo Koon och Batman i ZickZack (se avsnitt 5.2.1) har ett 
dekorativt syfte. Som tidigare nämnt förmedlar dekorativa bilder ingen väsentlig 
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information utan anses vara där för att fylla ut tomrum (Pettersson, 2008:42). Trots det 
dekorativa syftet, passar legofigurerna ihop med uppslaget och resterande element men 
uppslaget hade sannolikt klarat sig utan dessa. 

6.1.3 Skrift 
Skrift är den semiotiska modalitet som är vanligast förekommande i båda 
arbetsböckerna och i alla uppslag som helhet har skriften en hög funktionell tyngd 
(Kress, 2003:46). Arbetsböckerna använder sig av olika typsnitt, fet stil samt 
kursivering för att lyfta och skilja på olika information. Björkvall (2012:126–127) 
belyser att valet av typsnitt och typsnittsvariation är betydelsefullt för vilken 
information som ska förmedlas. Rubriker är ofta större än övriga textelement och även 
fetstilta för de ska uppfattas som viktigare och bli visuellt framskjutna. I arbetsböckerna 
är rubrikerna endast större men i Diamantjakten är de även blå. I ZickZack blir 
rubrikerna mindre framträdande på grund av storleken och avsaknad av färg. Rubrikerna 
är endast något större än övrig skrift och enligt Björkvall (2012:136–137) borde 
rubrikerna vara större eller åtminstone fetstilta för att uppfattas som viktig. En orsak till 
varför rubrikerna i ZickZack är mindre framträdande kan vara på grund av upplägget. 
Varje kapitel har samma rubriker och de förmedlar inte någon ny information. 
Diamantjakten har däremot nya rubriker till varje uppslag som förklarar vad uppslaget 
handlar om och då är också rubrikerna större och viktigare.  

Det förekommer en del olika typsnitt i båda arbetsböckerna. Det mest utstickande 
typsnittet är skriften som förekommer i molnen i ZickZack (se avsnitt 5.2.4). Skriften 
efterliknar handskrift och genom att den är kursiverad och rundad skapas det enligt 
Björkvall (2012:139–140) en annan betydelse. Björkvall (2012: 139–140) förklarar 
vidare att kursivering ger en känsla av att vara mer personlig och därmed tilltalar det 
eleven på ett annat sätt än normal skrift. Med utgångspunkt från Björkvalls (2012) 
resonemang blir skriften i molnen mer elevnära än övrig skrift. I uppgifter där eleven 
själv ska skriva upp olika verb förekommer detta typsnitt för att förtydliga att eleven ska 
skriva där. 

6.2 På vilket sätt är relationen mellan bild och skrift 
meningserbjudande? 

I arbetsböckerna förekommer det flera tillfällen där bild och skrift är 
meningserbjudande men det finns också ett fåtal tillfällen där bildens samspel med 
skriften är något tveksam. Speciellt i arbetsböcker är det av stor vikt att bilderna 
samspelar med skriften för att maximera möjligheterna till ett meningserbjudande 
lärande (Björkvall, 2012:24).  

6.2.1 ZickZack 
Bilden på legodesignern Tea har en stark koppling till den närliggande skriften (se 
avsnitt 5.2.1). Skriften förankrar de väsentliga detaljerna i bilden och vägleder läsaren, 
samtidigt finns det detaljer kvar för läsaren att upptäcka på egen hand. Trots samspelet 



38 

mellan bilden och skriften krävs det enligt Eriksson (2009:50) att eleven klarar av att 
uppfatta informationen. Text som innehåller många element kan vara distraherande och 
eleven kan ha svårt att växla mellan att läsa skriften och att läsa bilden. Det begärs mer 
av eleven än att bara kunna växla mellan elementen för att förstå informationen. För att 
på bästa sätt förstå bilden krävs det också att eleven förstår skriften i sig (ibid.:49). 
Eriksson (2009:50) fortsätter resonemanget och menar att trots detta är det ändå bättre 
att arbetsböcker innehåller bilder då forskning har visat att eleven kommer lättare ihåg 
information när något uppvisas både i bild och skrift. Reichenberg (2014a:32) 
förtydligar detta och menar att bilder som används på rätt sätt utvecklar elevens 
förståelse. Bilden på Tea kan vara ett bra stöd för de som inte förstår skriften då den 
tydligt speglar det centrala i innehållet. Eleven som förstår både bilden och skriften får 
en djupare förståelse av innehållet.  

I anslutning till berättelsen om Tea finns det, på sidan bredvid, fotografier och 
illustrationer av lego som mer eller mindre kopplar till skriften. Ingen av fotografierna 
eller illustrationerna har någon närliggande förklarande skrift vilket gör att de kräver 
mer tolkning för att vara något av värde. Danielsson och Selander (2014:53) hävdar att 
bilder som inte har någon närliggande beskrivning kan försvåra tolkningen för eleven 
och sammanhanget blir otydligt. I skriften omnämns ett “pampigt slott” och Danmark 
vilket återges i ett fotografi och en illustration. Det syns en del av ett slott på det översta 
fotografiet, men det går inte att säga om det är det “pampiga slottet” som nämns i 
skriften. Fotografiet förmedlar snarare en bild över hur det kan se ut på legoland. Om 
syftet är att visa det “pampiga slottet” har fotografiet en låg kommunikativ effekt då 
slottet inte är det mest framträdande objektet. Danmark symboliseras av en illustrerad 
flagga, men en förutsättning är att eleven vet hur Danmarks flagga ser ut för att förstå 
kopplingen till skriften. En bild för yngre elever bör ha en hög kommunikativ effekt för 
att de ska kunna läsa av den samt ta del av informationen, enlig Pettersson (2008:99–
100). Den kommunikativa effekten varierar från läsare till läsare men bilden bör 
eftersträva få informationsbärande element för att vara tydlig att läsa (ibid.). 
Illustrationen på flaggan har en högre kommunikativ effekt än fotografiet på det 
“pampiga slottet”, eftersom det endast är flaggan i den enskilda illustrationen. 

Bilder i arbetsböcker är resurser som ofta underskattas och inte används som 
verktyg i lärandet. Men för att bildernas fulla potential ska kunna utnyttjas krävs det att 
bilden är tydlig och har ett samspel med skriften eller övriga element (Pettersson, 
2008:32). Fotografierna på giraffen och hajen nämns inte i skriften. Den enda 
kopplingen till skriften är att båda elementen handlar om lego och fotografierna bidrar 
då till någon slags helhet och kompletterar skriften. Om fotografierna används på ett 
meningsfullt sätt i undervisningen, till exempel i samtal, menar Eriksson (2009:25) att 
de kan fördjupa förståelsen av texten.  

Uppslaget (se bilaga 4) i sin helhet består av många detaljer och element som alla 
har betydelsepotentialer men skriften är det största informationsbärande elementet 
(Danielsson & Selander, 2014:20–21). Mängden element gör att uppslaget upplevs som 
rörigt. Reichenberg (2014a:33) menar att för många element på ett uppslag kan skapa 
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hopplöshet hos eleven eftersom det blir för många intryck. Att försöka urskilja ny 
information bland många intryck kan vara förvirrande och kan leda till ökad 
ansträngning och minskad motivation (Petterson, 2008:102). Trots det röriga uppslaget 
med många detaljer och element bidrar bilderna med färg och ett elevnära innehåll. 

6.2.2 Diamantjakten 
Bilden på koppen är placerad mellan rubriken och den första uppgiften vilket gör det 
svårt att veta vilket budskap koppen har (se bilaga 2). Bezemer och Kress (2010:13) 
anser att bildens placering i det visuella rummet har betydelse för hur den uppfattats och 
vilken nivå av interaktion med läsaren som sker (ibid.; Eriksson, 2009:29). På grund av 
bildens placering och den låga interaktionen med läsaren och skriften har bilden ingen 
betydande roll i det visuella rummet.  Koppen innehåller ingen information som är 
betydelsefull för att lösa uppgiften, men utan bilden hade det varit ett tomt utrymme och 
klassas därför som dekorativ (Danielsson & Selander, 2014:53).  

Meningsskapandet bygger på samspelet mellan bilden och skriften i ett 
lärandesyfte (Martinez & M. Harmon, 2012:324; Danielsson & Selander, 2014:53). En 
bild med hög kommunikativ effekt är ett bra hjälpmedel för att eleven ska kunna skapa 
en helhetsbild av texten (Pettersson, 2008:99; Eriksson, 2009:50). I resultatet 
framkommer det att bilden på de två barnen (se avsnitt 5.1.3) har ett syfte att tydliggöra 
vad verb är. Bilden förstärks av vektorerna som symboliserar rörelser och gör bilden 
mer intressant (Pettersson, 2008:55). Bilden förstärks ytterligare av skriften i den blå 
rutan, vilket leder till hög kommunikativ effekt samt ökat meningserbjudande. I rutan är 
tre av orden (bråkar, går, regnar) mer markerade än de andra för att återkoppla till 
rubriken “Verb”. Enligt Björkvall (2012:136–137) är textelement fetstilta för att 
markera relevansen i dem. De markerande orden blir visuellt framskjutna och skapar på 
så sätt ett samband till rubriken och uppslagets helhet. Placeringen av bilden och 
faktarutan gör att de tillsammans har ett högt informationsvärde och en idealiserad 
betydelse (Kress & Leeuwen, 2006:186–187; Björkvall, 2012:90).  

Uppslagen (se bilagor 2 och 3) i Diamantjakten är ganska lika eftersom många 
element är återkommande, bland annat rubriksättningen, numrering av uppgifter och 
den blå bannern. I resultatet redovisades syftet med den blå bannern, vilket i huvudsak 
riktas till läraren. Reichenberg (2014a:33) hävdar att element som inte har något klart 
syfte riktat mot eleven kan påverka motivationen negativt. Samtidigt skapar bannern ett 
samband mellan sidorna och uppslagen. 
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7 Sammanfattning  
I den komparativa analysen har det framkommit att de båda arbetsböckerna skiljer sig åt 
i sina respektive upplägg. ZickZack har bland annat fler bilder, både illustrationer och 
fotografier, och främst samlade på en och samma sida. Diamantjakten har ett färre antal 
illustrationer som är utspridda på alla sidor. Ytterligare en skillnad mellan 
arbetsböckerna är hur de använder rubriker. I Diamantjakten är rubriken mer visuellt 
framskjuten genom storlek och färg än vad den är i ZickZack som har en mindre rubrik. 

I den multimodala textanalysen har det framkommit att båda arbetsböckerna 
utnyttjat flera olika semiotiska resurser och modaliteter på ett betydelsefullt sätt. Färg 
och form har använts för att skilja på element, skapa närhet mellan andra och lyfta fram 
viktig information. Bilderna som förekommer är till största del informativa och bidrar 
till elevernas meningsskapande. Ett fåtal bilder är dekorativa som fyller ut tomrum på 
uppslagen. Ofta anses dekorativa bilder vara meningslösa och inte höra hemma i 
arbetsböcker, men en bra dekorativ bild kan ändå tillföra något till helheten. Den 
modalitet som har högst funktionell tyngd är skriften eftersom det är en modalitet som 
förekommer på alla uppslag och tar mycket utrymme.  

Samspelet mellan bild och skrift är viktigt för ett meningsfullt lärande. I båda 
arbetsböckerna förekommer samspel men i vissa fall kan relationen mellan bild och 
skrift vara svår att tyda på grund av brist på tillhörande skrift. Bilderna går emellertid 
alltid att tolka utifrån helheten, men kräver övning i den färdigheten. Ett vanligt samspel 
är att skriften förankrar bilden och vägleder läsaren i det mest centrala. Det förekommer 
även att bilden och skriften kompletterar varandra, vilket medför att eleven måste kunna 
läsa av båda modaliteterna för att få en helhet.  

Sammanfattningsvis ur ett helhetsperspektiv innehåller båda arbetsböckerna 
semiotiska resurser som har betydelsepotentialer och som tillsammans skapar en helhet 
samt bidrar till meningsskapande. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 
Att studera användningen av semiotiska resurser i arbetsböckerna har gett oss en ny syn 
på hur alla element samspelar. Tidigare såg vi endast helheten men under arbetets gång 
har vi sett att varje element bidrar med betydelser och det är tillsammans som de utgör 
helheten. 

Utifrån studiens två första frågeställningar – hur används de multimodala 
uttrycksformerna i det visuella rummet samt på vilket sätt är relationen mellan bild och 
skrift meningserbjudande – och med hjälp av analysverktygen (se avsnitt 4.2) har den 
multimodala textanalysen gett resultat som har stöd i litteraturen. I resultatet (se avsnitt 
5) har det bland annat framkommit att färger och former är resurser som är vanligt 
förekommande i arbetsböcker. Det har visats att dessa resurser används till att avgränsa, 
skapa samband och/eller visuellt framskjuta element, något som Björkvall (2012:24, 
100–109) styrker. Han hävdar att genom att använda olika färger och former kan 
textelementen tilldelas nya betydelser. Martinez och M. Harmon (2012:324), 
Danielsson och Selander (2014:53) samt Eriksson (2009:50) belyser vikten av 
relationen mellan bild och skrift. För att innehållet ska vara meningserbjudande, krävs 
det att modaliteterna samspelar (ibid.; ibid.; ibid.). Resultatet visade att det sker samspel 
mellan bild och skrift i arbetsböckerna men nivån på meningserbjudande varierar. Det 
sker ett starkt meningserbjudande mellan skriften i ZickZack som handlar om Tea och 
tillhörande bild på Tea, medan samma skrift och bilden på giraffen inte erbjuder samma 
nivå av meningsskapande.  

Efter genomförandet av studien och med stöd från Ammert (2011:17–18) och 
Pettersson (2008:27) anser vi att lärare och blivande lärare behöver utveckla kunskapen 
om hur semiotiska resurser skapar betydelser för att på bästa sätt hjälpa eleven i sitt 
lärande. Bilder förbises ofta i arbetsböcker (Pettersson, 2008:32) men läraren bör 
använda den som ett verktyg för att utnyttja arbetsbokens fulla potential. Eriksson 
(2009:123) hävdar att bilder i läromedel har en didaktisk pedagogisk funktion och kan 
hjälpa eleven att utveckla sin förståelse. Däremot är det inte en garanti att det hjälper 
eleverna om inte läraren besitter kompetensen att kunna använda bilderna på ett bra sätt. 
Att kunna se samspelet mellan bild och skift är en förmåga som behöver bearbetas 
kontinuerligt, både hos vuxna och barn. Förmågan är inte något man föds med utan 
behöver utvecklas och stimuleras (Eriksson, 2009:51–52). Utifrån detta anser vi att 
lärare bör engagera sig i att utveckla denna förmåga för att maximera elevens lärande. 

8.1 Metodvalets tillförlitlighet 
Enligt Björkvall (2012:13) bör den som analyserar vara medveten om att samtliga tre 
metafunktioner kan uttryckas i alla textdelar och tillsammans skapar dem en helhet. 
Studiens analysverktyg har utgått från två av de tre metafunktionerna, ideationella och 
textuella, för att i möjligaste mån besvara frågeställningarna. Eftersom studien inte 
ämnade till att undersöka relationen mellan texten och läsaren, valdes den 
interpersonella metafunktionen bort. Med fokus på frågeställningarna valde vi istället att 
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fördjupa oss i de två andra metafunktionerna och på så sätt få en grundligare analys. Vi 
är däremot medvetna om att resultatets helhet kan förändras om alla tre 
metafunktionerna analyseras. Analysverktygen är utformade för att kunna användas till 
analyser av läromedel av olika slag. Vi kommer att ta med oss dessa ut i det 
yrkesverksamma livet och använda dem för att se läromedlens fulla potential. Viktigt att 
ha i åtanke är att analyser och tolkning alltid sker med en viss förförståelse och kan 
därför variera från individ till individ, något som kan påverka resultatets tillförlitlighet 
(Bergström & Boréus, 2012:31).  

Övriga aspekter som kan ha påverkat tillförlitligheten av studiens resultat är 
arbetsböckernas upplägg, och tillhörande material, samt insamlad data. På grund av 
arbetsböckernas upplägg är den insamlade datan likvärdig sett till mängden men inte till 
helheten, i och med att ZickZack har det dubbla antalet uppslag per kapitel. I 
Diamantjakten analyserades ett helt kapitel, två uppslag, medan i ZickZack analyserades 
två av sju uppslag. Vi valde att gå efter mängden för att få en så jämförbar analys som 
möjligt, men det finns en medvetenhet om att helheten i ZickZack förbisågs. Båda 
arbetsböckerna hade tillhörande material, men det är främst Diamantjakten som 
påverkats av detta. Arbetsboken utgår från handlingen i läseboken, vilket studien inte 
har tagit hänsyn till. De lärare som använder Diamantjakten i sin undervisning bör ta i 
beaktning att läseboken påverkar arbetsbokens innehåll. Samspelet mellan bild och 
skrift kan därmed få ett annat resultat än i denna studie. 
 

8.2 Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning hade det varit intressant att se hur multimodala texter påverkar 
språkutvecklingen hos elever som är i svårigheter. Kan det uppstå problem eller finns 
det bara fördelar? Ytterligare en infallsvinkel är hur multimodala texter kan utnyttjas för 
att stödja elever med svenska som andraspråk. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 DJ 1 DJ 2 ZZ 1 ZZ 2 
Element i uppslaget Kapitel 11 (blå ruta och vit 

skrift) 
Rubrik (blå)  
Pratbubblor (3st), 13 tomma 
rader i pratbubblorna 
Skrift (Båda sidorna) 
Bilder(2st) 
Uppgiftssiffror(7st) 
Tomma rader (13st) 
Tomma rutor (4st) 
Ordruta 
Avgränsning längst ner (blå, 
står även sidnr, 
läsebokskapitlet) med 
förslag på extrauppgifter 
 

Rubrik (blå) 
En ljusblå ruta med 
verbaltext. 
Uppgiftssiffror (4st) 
Skrift 
Tomma rader 14 st 
Sju bilder 
Fyra cirklar 
Avgränsning längst ner 
(blå, sidnr. 
läsebokskapitlet, förslag 
på extrauppgifter) 
 

Längst upp står steg 1 
(ljusgrå) 
Rubrik (svart) 
Skriften svart mot vit 
bakgrund 
Samma typsnitt på all skrift, 
olika variationer 
Totalt 11 bilder och 
fotografier (fyra legobitar, 
danska flaggan, legogiraff, 
två legogubbar, legohus, 
legohaj och ett barn) 
Längst ner står det 
sidnummer (blå) och vad det 
är för textgenre (ljusgrå) 
 

Längst upp till vänster och 
höger står steg 2(ljusgrå), 
typsnitt 1 
 
Rubrik(svart), typsnitt 1. 
Skriften svart, typsnitt 1.  
Vit bakgrund 
Totalt 4 bilder 
5 stycken bokstäver som 
avgränsar uppgifterna, 
blåa versaler, typsnitt 2. 
 
15 st blåa linjer som 
eleverna ska skriva på. 
 
5st moln men 5 olika 
färger 
 
8 st molnliknande former i 
olika färger 
 
En rand i mitten av 
uppslaget(finns i alla 
kapitel och uppslag) 
 

Informationsvärde 
- Funktionell tyngd 
- Höger vs vänster 
- Hög vs låg 

Det finns betydligt mer skrift 
än bilder på uppslaget. 
 
 
I uppslaget finns given 
information på den första 
sidan och ny finns på den 
andra, informationerna skiljs 
åt genom att vara på olika 
sidor. Det sker en utveckling 
av informationen. 
 

Överlag dominerar 
skriften, sida för sida 
dominerar bilder på s. 49. 
 
På uppslaget förekommer 
känd information till 
höger genom uppgifter 
där det tydligt visas vad 
de ska göra. 
Till vänster är det mer 
öppna uppgifter, dvs. Inga 
givna svar. Eleverna ska 
skriva de verb som 
passar. 
 

Bilderna dominerar 
 
Man kan säga att given 
information är till vänster 
och ny är till höger. 
Skriften är den givna som de 
läser medan bilder är en ny 
information då de visar 
exempelvis hur Danmarks 
flagga ser ut. Samt hur vissa 
delar av Legoland ser ut. 
 

Skriften dominerar, och får 
ett högt 
informationsvärde= 
funktionell tyngd. 
 

Visuell 
framskjutenhet 
- Storlek 
- Typsnitt 
- Färg 
- Typsnittsvariation 

Kapitel 11: liten, blå ruta 
Rubriken: stor stil, blå färg, 
typsnitt 1. 
Uppgiftssiffror: Typsnitt 3, 
fet stil, blå. 
Uppgiftsrubrik: typsnitt 2, 
svart, normal storlek 
Uppgifter: typsnitt 1, svart, 
normal storlek 
Bild 1: kaffekopp, svart linje 
och vit med blåröda 
blommor, något utstickande. 
Bild 2: Bilden är omringad 
(övre delen) av stora 
pratbubblor varav ett par 
överlappar bilden. Bilden i 
sig består av många färger 
(grön, blå, röd, lila, orange, 
vit) 
Ordruta: blåröd inramning 
och blå text, typsnitt 1.   
Längst ner: Blå banner men 
svart text. Liten stil och 
olika typsnitt (svår att se, till 
för läraren?) 
 

Rubriken: stor stil, blå 
färg, typsnitt 1. 
Rutan: ljusblå, blå 
inramning, svart text, 
typsnitt 1, normal stil, 
fetar verben. 
Bild 1: två barn, färgglad, 
röd mössa som sticker ut 
ur bilden. 
Uppgiftssiffror:Typsnitt 
3, fet stil, blå. 
Uppgiftsrubrik: typsnitt 2, 
svart, normal storlek. 
Uppgifter: typsnitt 1, 
svart, normal storlek. 
(Verb): typsnitt 1, blå, 
normal storlek.  
Övergripande tar samtliga 
bilder lika stor plats. 
Bild 2: bakar, gul skål, 
röd tröja. 
Bild 3: dyker. Blått 
vatten, röd baddräkt. 
(utstickande), gul mössa. 
Bild 4: rider, brun häst, 
blå sadel (sticker ut), grå 

Steg 1: ljusgrå, versaler och 
liten stil, typsnitt 1. 
Rubriken: Stor stil, samma 
typsnitt som skriften nedan, 
typsnitt 1? 
Styckindelningar 
Bilden är visuell framskjuten 
gentemot verbaltexten fastän 
verbaltexten tar större delen 
av den första sidan.  
 
Bilden: tecknad och 
fotografier inklippta. 
Nedtonade färger, förutom 
legot som är gult, blått, grönt, 
rött = syns tydligt. 
På datorskärmen finns även 
en gul arm. 
Tre bilder bakom datorn som 
hänger på väggen, skisser 
och olika mått på legogubbe. 
 
Höger sida: Mycket färg, blå 
bakgrund med röda och gula 
utstickande element. Röda 
hustak samt röd flagga mest 

Molnen är visuellt 
framskjutna pga mängd 
och färger.  
Bokstäverna är blåa större 
stil och ett framträdande 
typsnitt 
 
4 bilder, gul taxibil, grön 
traktor, sax och hammare. 
Den gula taxin framhävs 
lite extra på grund av den 
gula färgen gentemot 
bakgrunden.  
5 moln med lila, grön, gul 
och två olika blånyanser 
 
8 molnliknande former. 
Grön, rosa, gul, lila, 
orange, blågrön två 
nyanser av blå. 
 
Texten är sned på uppgift 
D. 
 

Ifylld tabell från sammanställningen av granskningen 



 

gubbe. 
Bild 5: läser, gult hår 
(sticker ut), orange 
tidning, blå tröja. 
Bild 6: blåser, grön tröja, 
svart hår (syns mest), 
rosiga kinder. 
Bild 7: katt som jamar, 
grå, röd tunga (sticker ut). 
 
Cirklarna: Två olika 
färger, grön och orange, 
typsnitt 1, svart, normal 
stil. Varannan cirkel – 
varannan färg. Mest 
troligt för att avgränsa 
cirklarna. 
 

utstickande? Den gula 
giraffen syns också tydligt. 
 

Avgränsning och 
sambandsskapande 
- Linjer 
- Inramning 
- Färgnyanser 
- Färg och 
form(Visuellt rim) 

Kapitel 11: liten blå ruta  
Ingen tydlig avgränsning 
mellan uppgifter, endast ett 
mellanrum, ej stort samt 
uppgiftssiffror i en 
kontrasterande färg. 
Samband mellan uppgift 1 
och 2, behandlar samma sak, 
därför ingen tydlig 
avgränsning?  
Pratbubblorna är inramade 
med en svart linje, visar en 
samhörighet med bilden 
genom överlappning.  
Ordrutan är inramad med en 
blåröd linje. Orden i rutan är 
blå, avgränsas från de andra. 
(Vad var det som hände + 
orden i ordrutan = saker som 
hände). 
Blå färg genomgående: 
kapitel, rubrik och 
uppgiftssiffror, samt banner 
längst ner. 
 

Rutan ramas in av en blå 
linje samt har en ljusblå 
utstickande färg. Bild 1 
överlappar och skapar ett 
samband till rutan i.o.m 
verbet bråkar. 
Ingen tydlig avgränsning 
mellan uppgifter, endast 
mellanrum och 
uppgiftssiffror i en 
kontrasterande färg. 
(Verben) är blå, skapar 
samhörighet med 
rubriken.  
Cirklarna: Två olika 
färger, grön och orange, 
typsnitt 1, svart, normal 
stil. Varannan cirkel 
varannan färg. Mest 
troligt för att avgränsa 
cirklarna. 
Längst ner: Blå banner 
som skiljs från resten av 
uppslaget. 
 

Bilden på första sidan har 
ingen avgränsning från 
texten, för att de hör ihop. I 
bilden finns det inramningar i 
form av datorskärm och olika 
bilder som hänger på väggen.  
 
Andra sidan: De tre 
huvudsakliga bilderna är 
inramade av romber. Två av 
bilderna har samma färg på 
inramningen (blå) medan en 
har en annan färg (grön). 
Bilderna ligger nära varandra 
och binds samman med hjälp 
av fyra legobitar som 
överlappar bilderna och 
bildar en “väg” för läsaren att 
följa bilderna. 
 

Molen skapar en 
avgränsning men också ett 
samband mellan varandra 
då de är av samma form.  
De molnliknande formerna 
avgränsas också men 
skapar även här en 
samhörighet gentemot de 
andra molnen. 
 

Innehållsord 
- Verb och 
substantiv 

Vad hände 
Kom fram bakom 
Bultade hårt 
Luktade kaffe 
Glipa öppnades 
Stack ut huvudet 
Säger 
 
Orden i rutan är verb och 
beskriver vad som händer.  
 

Verb 
Bråkar (även bilden), går 
och regnar 
Stryk under verben 
Katten leker (skapar 
förvirring till bild 7?) 
Kan böjas 
Skriv in verben- nästa 
steg är att elverna ska 
fylla i verben i rätt 
böjelseform.  
 
Händer och skriv 
Ska bort 
Ringa in 
Jämför 
Kamrat 
Motivera 
Svar 
(bara verb i cirklarna) 
 

Häftigt jobb 
Arbetar lego-designer 
Ritar legomodeller 
Legoland 
Ritar  
Pampigt slott 
Små fiskar 
Klurig, fantasi, kunna rita 
 

Målar och kör 
Skriv tre meningar 
Skriv tre verb 
Dra streck 
Bonde, frisör, chaufför, 
snickare. 
Köra bil, klippa hår, spika, 
plöja. 
Fritidspedagog 
leka 
 

Förankring & 
Avbyte 
- Skrift stärker 
bilden eller tvärtom 
- Bild & skrift 
kompletterar 
varandra 
 

“Det luktade kaffe inifrån 
lärarrummet” - beskriver vad 
det är för kopp som syns, 
förankrar bilden. 
 
Elevernas uppgift är att fylla 
i pratbubblorna för att stärka 
bilden.  
“Vad tror du” signalerar ett 
budskap, förankrar bilden. 
 

Texten förankrar bilden. 
Texten tydliggör vad som 
händer i bilden. Barnen 
bråkar.  
 
Bilden visar vad som ska 
stå i texten(som eleverna 
ska fylla i) (problematiskt 
eftersom bilderna inte är 
helt tydliga vad som ska 
stå) 
 

Förankring: Texten talar om 
vad som är viktigt i bilderna: 
Tea, lego-designer, 
lego(modeller), legoland, 
danmark, pampigt slott. 
Avbyte: Bilden visar att Tea 
ritar på dator. 
 

Avbyte: Bilderna visar vad 
yrkena gör (ex. Bonde kör 
traktor) 
 



 

Bilaga 2 
  

Bild på uppslaget i ZickZack (2016:24–25). Av författarna Ingela Felth Sjölund och Pia Hed Andersson, med 
illustrationer gjorda av Catharina Nygård. 

 



 

Bilaga 3 
 
  

Bild på uppslaget i ZickZack (2016:24–25). Av författarna Ingela Felth Sjölund och Pia Hed Andersson, med 
illustrationer gjorda av Catharina Nygård. 

 



 

Bilaga 4 
  

Bild på uppslaget i ZickZack (2016:20–21). Av författarna Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan 
Nieland. 

 



 

Bilaga 5 
 
 
 

Bild på uppslaget i ZickZack (2016:24–25). Av författarna Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan 
Nieland. 


