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Abstract 

 

Den här uppsatsen undersöker hur vida två olika läromedel (”En läsande klass” och Läsförståelse start”) 

använder sig av text och bildsamspel och ifall detta kan främja elevernas inlärning. Med hjälp av 

multimodala verktyg såsom ideationell, interpersonell och textuell så undersöks dessa aspekter. Studien 

undersöker också vilka läsförståelsemöjligheter som dessa läromedel erbjuder. Bägge läromedlen har 

använt bilder som ett visuellt understöd för att förtydliga textens innehåll. De använder också bilderna för 

att förmedla detaljer som inte nämns i texten. De läsförståelse möjligheter som läromedlen används sig av 

är gemensam diskussion i klassen angående texten utifrån fem olika dockor/områden (”En läsande klass”). 

Det andra läromedlet har använt sig av ett flertal olika texttyper där eleven sedan svara på frågor och 

påstående utifrån det lästa.  
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1 Inledning 

Sedan tjugohundratalets början har de svenska elevernas läsförståelseförmåga sjunkit, 

vilket man tydligt kan se när de kommer upp i mellan- och högstadiet. Då konstaterade 

man att de svagare eleverna hade blivit allt fler med åren. Det kunde man se tydligt i 

Pisaundersökningen från 2009 (Skolverket, 2010:7). I den senaste Pisaundersökningen 

2016, kan man däremot se att läsförståelsen har ökat för första gången sen år 2000, 

läsförståelse resultaten har minskat mer och mer för varje år som gått och visserligen så 

har resultaten bara höjts till samma nivå som den låg på 2009, men de har likväl ökat 

(Skolverket, 2016:6). Men bara för att läsförståelsen har fått ett mindre uppsving så 

betyder inte det att utvecklingen kommer att fortsätta. Det är därför extra viktigt att vi 

fortsätter att jobba med elevernas läsförståelse för att försöka se till att resultaten fortsätter 

att öka tills nästa Pisaundersökning. Forskning har visat att genom användning av bilder 

så väcks ett intresse hos eleverna och det blir lättare att skapa en diskussion kring dem 

där alla kan delta. Bilderna kan inspirera eleverna till egna funderingar och skapa en 

nyfikenhet och vetgirighet som i sin tur leder till ett ökat lärande (Pettersson, R., 2010:26). 

Genom användning av bilder så förstärks texten/informationen och eleverna får djupare 

kunskaper och lättare att komma ihåg den inlärda informationen (Reichenberg, 

M.,2008;32; Pettersson, R., 2010:26). Det här är anledningarna till varför jag har valt att 

göra läromedelsanalyser på två olika läsförståelseläromedel. Jag är nyfiken på hur dessa 

läromedel använder bildstöd för att främja elevernas läsnings och läsförståelseförmåga 

samt undersöka om det är möjligt för elever med en annan kulturell bakgrund att främjas 

av bildstödet eller om deras förförståelse försvårar deras förmåga att tolka och använda 

sig av bilderna för att öka läsförståelsen.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt och multimodalt perspektiv se vilka 

möjligheter som bild och text i läromedlen erbjuder eleven till att utveckla 

läsförståelseförmågan, samt om det är möjligt för någon med en annan kulturell bakgrund 

att främjas av det eventuella bildstödet. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att besvaras i denna studie är utifrån ett multimodalt och 

sociokulturellt perspektiv som fokuserar på att uppfylla syftet. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras: 

 

 Hur samspelar bilden med texten i de olika läromedlen?  

 Vilka läsförståelsemöjligheter erbjuder de olika läromedlen i jämförelse med 

varandra? 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet börjar med en genomgång av olika teorier som är viktiga för studien. Sen 

följer en genomgång av de olika centrala begreppen och verktyg som kommer att 

förekomma i studien. Avslutningsvis så kommer tidigare forskning om och kring ämnet 

som kommer att användas vid analysen av resultatet.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotsky menade att det inte fanns några säkerhetsställda sanningar över människors 

intellektuella och psykologiska utveckling när det kommer till inlärning. Han påpekade 

att den kulturella aspekten hade större påverkan på utvecklingen såsom var man växte 

upp och vilken tidsepok man befinner sig i. Han syftade alltså på att om man jämför ett 

svenskt barn från 2015 med ett afrikanskt barn från samma tid så kommer deras 

tankegångar, kommunikationsförmåga och beteende att skilja sig kraftigt åt. Detta på 

grund av att barnen växer upp under olika kulturella förutsättningar. Det sociokulturella 

perspektivet innebär alltså hur elevens närmiljö påverkar och influerar eleven, både 

samhällets kultur och politik samt elevens direkta omgivning (föräldrar, lärare, 

inlärningsmiljö etc). (Phillips, T. 2014:23). Det sociokulturella perspektivet lyfter alltså 

fram vikten av kommunikation och engagerat samspel med andra som leder till en ökad 

människoupplevelse (Säljö, R.. 2012:6). 

 

Vygotskys sociokulturella teorier är idag väldigt viktiga i forskningsområden angående 

teoretisk analys, empirisk forskning, utvecklingspsykologi och undervisningspsykologi 

(Lourenço, O., 2012:281). 

2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är en av de viktiga förmågorna som eleverna får lära sig i skolan. 

Läsförståelse är extra viktig om man skall läsa en högre utbildning men en god 

läsförståelseförmåga kan också hjälpa en utanför den akademiska världen (Meniado, J C., 

2016:117). Genom att kunna läsa olika texttyper ges möjligheten till att kunna ta in 

information som annars skulle gå förlorad. Läsförståelse är en avancerad och komplicerad 

kognitiv process. Den är en interaktiv process som har för avsikt att kunna dra information 

ifrån och bortom texten. Det är alltså en komplicerad tänkande process som med hjälp av 

ett samspel mellan två parter, ska hjälpa eleven till att utveckla sin läsförståelse. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv så kan man se läsförståelse som en kombination mellan olika 

variabler såsom läsaren, texten och miljön (Meniado, J C., 2016:118). 

 

Enligt Lundberg (2010) och Samuelsson (2006), så sker läsförståelse i tre separata 

stadium. Det första stadiet kallas för logografisk läsning, här läser eleverna ord som 

bilder. Detta kan exempelvis vara olika skyltar, titlar på en film eller namn. Det andra 

stadiet är alfabetisk-fonemiska dvs att kunna koppla samman fonem (ljud) och grafem 

(bokstav). När eleverna förstår att ord kan delas upp i separata ljud så betyder det att 
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eleverna har möjlighet att knäcka läskoden. Den sista fasen kallas för ortografisk läsning, 

när eleven befinner sig i denna fas så kan denne läsa utan att ljuda sig fram och ett flertal 

ord är automatiserade. Det är här som eleven kan börja läsa med flyt utan att staka sig 

fram (Samuelsson, S., 2006:390). Det är i denna fas som skolverket vill att man skall 

befinna sig i när man uppnått årskurs 3 (Skolverket, 2012:10). 

 

Men vad är egentligen läsförståelse? Läsförståelse innebär inte bara att man kan förstå 

vad man läser utan det innebär också flera andra aspekter. I kursplanen för svenska kan 

man se att eleverna måste kunna ett antal olika kategorier inom läsförståelse.  Kan eleven 

läsa mellan raderna och bortom texten? Kan eleven reflektera tillbaka mot sig själv i 

anknytning med den lästa texten? Kan eleven sammanfatta det viktiga innehållet i den 

lästa texten? (Skolverket, 2011). 

 

2.2.1 Reading Literacy 

I Pisa 2009 (Skolverket, 2010:29) så beskrivs begreppet reading literacy på följande sätt: 

”Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.”  

De menar alltså, för att en elev skall behärska reading literacy/ läsförståelse så måste 

denne kunna förstå vad den läser, kunna använda olika strategier för läsning, kunna 

reflektera över det lästa innehållet samt kunna engagera sig i det man läst. På så vis anser 

Pisa att eleverna uppnår maximal läsförståelse förmåga (Skolverket, 2016:20). 

2.3 Multimodalitet 

Multimodalitet innebär att texten är komponerad av flera olika teckensystem (Danielsson, 

K. & Selander, S., 2014:19). Teckensystem kan innebära hur text och bild samspelar samt 

hur den grafiska utformningen (färger, rubriker etc) kombineras och skapar en helhet 

(Danielsson, K. & Selander, S., 2014:29). För att en text kan vara multimodal så krävs 

det fler saker förutom bilder. Den grafiska utformningen/ layouten har stor påverkan på 

det meningsbärande mönstret. De olika elementen text/ bild/ layout samspelar med 

varandra och hur detta kan påverka läsaren. Elementen kan komplettera varandra och på 

så vis skapa en djupare dimension, de kan också motverka varandra och inte alls hänga 

samman vilket kan leda till att läsaren blir förvirrad (Danielsson, K. & Selander, S., 

2014:20). 

 

Samspelet mellan text och bild är en viktig del av ett barns läsförståelseutveckling. Ett 

rikt bildspråk hos eleven leder till att denne kan utveckla både sitt tal och skriftspråk samt 

öka sin personliga utveckling. När bild och text integreras så skapas en andra dimension 

till berättandet, vilket i sin tur leder till en djupare förståelse hos eleverna. Den djupare 

förståelsen kan hjälpa eleverna att berika sin ordförståelse och sitt ordförråd (Fagerlund, 

B. & Moqvist, L., 2010:11; Reichenberg, M., 2008:32).  
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2.4 Centrala begrepp och verktyg 

Ett begrepp som är återkommande när man diskuterar multimodalitet är semiotisk 

modalitet. Semiotisk modalitet kan beskrivas som ord, grafer, fotografier, teckningar 

samt olika former av symboler (Kress, G.R. Leeuwen, T., 2006). Semiotiska modaliteter 

är uppbyggt av semiotiska resurser. Saker som räknas som semiotiska resurser är 

exempelvis gester, skrivet eller talat verbalspråk, bilder etc. De här resurserna kan sedan 

kombineras på fler sätt såsom i böcker, datorer, tidningar och tv. I allt vi gör som är 

meningsskapande så använder vi oss av ett antal semiotiska resurser. (Danielsson, K. & 

Selander, S., 2014:30). De semiotiska resurserna samverkar för att skapa betydelser i 

multimodala texter (Björkvall, A., 2009:13). När man skall använda sig av semiotisk 

resurser så är det viktigt att ha i åtanke att vissa metoder kan vara bättre att använda 

beroende på vad man vill förmedla. Om man vill uttrycka temporala metoder (först hände 

det här och sen hände det där) så bör man använda sig av verbalt skriftspråk då denna 

metod gör det lättare för mottagaren att tolka innehållet (Danielsson, K. & Selander, S., 

2014:31-32).  

 

Ett annat begrepp som nämns i det multimodala tänket är sociosemiotik. Skillnaden 

mellan sociosemiotik och semiotik är att sociosemiotik fokuserar på hur situationen och 

den sociala konventionen influerar betydelsen medan semiotik lägger större vikt på 

relationen mellan tecken och hur dessa påverkar innebörden och betydelsen (Danielsson, 

K. & Selander, S., 2014:30).  

 

Men vad är sociosemiotik egentligen? Enligt Björkvall (2009:12) så är sociosemiotiskt 

ett socialorienterat perspektiv. Det här perspektivet är alltid ett funktionellt 

betydelseskapande. Samtliga betydelseskapande anses utgå ifrån att vara socialt 

motiverande samt grundlagt i människans behov av att kunna skapa mening ihop med 

andra. Människor har ett behov av att uttrycka sig och för att uppnå detta så måste man 

ha ett välfungerande och välutvecklat språk samt andra fungerande kommunikationssätt. 

Det semiotiska perspektivet är alltså inte begränsat till verbal kommunikation. Man kan 

kommunicera med hjälp av ett flertal andra metoder såsom bilder och teckenspråk. Målet, 

oberoende av kommunikationssätt, är att kunna uttrycka och förmedla de betydelserna 

som man eftersträvar att delge. Anledningen till varför de olika kommunikationssätten 

ser ut som de gör anses bero på de sociala sammanhangen (Björkvall, A., 2009:12). Men 

varför skall man använda sig av ett sociosemiotiskt perspektiv? Det här perspektivet är 

betydelseinriktat. Man menar alltså hur de metafunktionellafunktionerna utifrån en text 

kan förmedlas både i bild och skrift.  

 

2.4.1 Metafunktioner 

Metafunktioner är ett sätt att uttrycka betydelse. Dvs på vilket sätt som vi väljer att 

uttrycka oss (bild/röst etc) och hur det valda uttryckningssättet påverkar hur budskapet 

uppfattas. Det är framförallt utifrån metafunktionerna som studien kommer att utgå ifrån 
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och utvalda verktyg från metafunktionerna. Det finns tre olika metafunktioner: 

interpersonella, ideationella och textuella. Det interpersonella handlar om relationen 

mellan karaktärerna, läsaren och texten, bilderna och texten etc. Denna relation hjälper 

till att skapa deltagande och reaktion från läsaren. Den ideationella metafunktionen 

handlar om verksamheten, teman, händelser etc. Den textuella, är fokuserad på 

kommunikationssättet. Hur man väljer att kommunicera, hur man formulerar sig och vad 

avsikten är med kommuniceringen.  Dessa tre metafunktioner kan sedan tillsammans 

skapa en betydelse (Holmberg, P., Karlsson, A., 2006:21). 

 

 

Interpersonella metafunktionen- Bilder och text kan användas för att skapa deltagande 

i sociala aktiviteter. Grunden till den interpersonella metafunktionen är frågan, 

påståendet, uppmaningen och erbjudandet. Dessa fyra handlingar brukar kallas Hallidays 

sociosemiotiska språkhandlingar (Björkvall, A., 2009:33). Deltagande kan skapas genom 

att frågor ställs mellan två eller flera personer. När en fråga ställs så har den som är 

frågeställaren för avsikt att få fram information från någon. Frågan är alltså inte en annan 

version av verkligheten såsom det ideationella perspektivet (Björkvall, A., 2009:12). När 

man läser om ett påstående, exempelvis sådant som man kan finna i tidningen, så 

förväntas man att mer eller mindre acceptera dessa som de är utan att ifrågasätta dvs att 

man inte dras in och analyserar det man läser utan istället fortsätter vidare utan större 

involvering och tankar. Genom frågor så krävs det mer av läsaren då denne blir mer 

indragen och involverad i den lästa texten. Man tvingar alltså läsaren till att tänka och 

reflektera samtidigt som denne läser (Björkvall, A., 2009:20). Uppmanandet har som 

avsikt att se till att någon gör som man säger. Om man uppmanar någon till att rösta på 

ett visst sätt så har man för avsikt att påverka denne till att göra precis det man vill att 

denne ska göra. Ett annat sätt att uppmana någon kan vara att ropa ”Se upp”. Man har då 

som avsikt att varna personen för en fara och se till att denne inte blir skadad (Björkvall, 

A., 2009:33). Den sista av språkhandlingarna är erbjudandet. Det vill säga att man ger 

personen ett alternativ såsom ”Vill du ha hjälp?”. Erbjudandet har oftast som avsikt att få 

ett accepterande svar (Björkvall, A., 2009:33). När man talar om verbalspråk så finns det 

två specifika talarroller som brukar nämnas: den givande och den krävande. Den givande 

rollen är antingen när man erbjuder eller när man påstår något. Man kräver alltså inte 

något av personen utan istället försöker hjälpa eller informera denne. Den krävande rollen 

däremot är när man uppmanar eller frågar någon. Man har alltså för avsikt att få en 

respons, oberoende om det är ett svar eller en specifik handling (Björkvall, A., 2009:33). 

 

Den interpersonella metafunktionen har också att göra med interaktionen mellan bilden 

och den som ser bilden. Om vi tittar lite närmare på hur språkhandlingarna kan översättas 

i visuella uttryck så kan man se att två av dessa går att uttrycka med hjälpa av bilder. Både 

den givande och den krävande rollen kan utryckas visuellt (Björkvall, A., 2009:36). Ett 

exempel på hur den krävande rollen kan tas i uttryck är när en avbildad person tittar rakt 

emot läsaren. Genom att möta läsarens blick så har bilden för avsikt att kräva något från 
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läsaren exempelvis dennes uppmärksamhet. Det är svårare för en person att ignorera en 

bild där den avbildade tittar rakt emot en än en bild när den avbildade har ryggen mot 

läsaren (Björkvall, A., 2009:21). När man skall uttrycka en erbjudande bild så kan detta 

enkelt göras genom att den avbildade sträcker ut sin arm mot någon, detta symboliserar 

avsikten att hjälpa den andra personen, det vill säga, ett erbjudande (Björkvall, A., 

2009:36). 

 

Ideationella metafunktionen- När man kommunicerar så måste man kunna skapa olika 

tolkningar av verkligheten. Med det menas att man skall exempelvis kunna beskriva vad 

som finns i ett rum och att kunna rita eller beskriva vem som gör något mot någon 

(Björkvall, A., 2009:11). Den här metafunktionen kan beskrivas kortfattat som: allt som 

har med gestaltning eller representation av mänskliga erfarenheter och väldsaspekter 

(Björkvall, A., 2009:19). När Björkvall diskutera det ideationella perspektivet så kan man 

utgå ifrån narrativa processer. När man diskuterar narrativa processer så tar man upp 

fem olika processtyper: aktionsprocess, händelse, reaktionsprocess, mentalprocess och 

verbal process. Några av dessa aspekter är aktör(aktion) upplevare(mental) och 

mål(aktion/händelse) (Björkvall, A., 2009:61). De narrativa processerna kan då förklaras 

på följande vis: Aktören är den som gör något (Björkvall, A., 2009:19). Upplevaren är 

den som handlingen utgår ifrån. Detta är knutit till verbet i meningen, känslan som 

aktören har. Mål innebär den deltagare som påverkas eller det som uppnås med hjälp av 

satsen (Björkvall, A., 2009:61). Roland Barthes beskrev hur stor vikt relationen mellan 

bild och text har. Han kategoriserade denna relation i två delar, förankring och avbyte 

(Björkvall, A., 2009:24). Förankring innebär att texten vägleder läsaren till det som skall 

uppfattas som det centrala i bilden. Detta innebär att man specificerar bildbetydelsen för 

eleven. Förankringsmetoden kan utvecklas så att den går från bild till text, att bilden gör 

texten mer specificerad. Denna utvecklade metod kan man se i instruktionsmanualer där 

man har använt sig av bilder för att illustrera. Man använder alltså bilden för att skapa en 

förförståelse hos läsaren vilket leder till att denne har möjlighet att förstå texten 

(Björkvall, A., 2009:25). Avbyte innebär att text och bild förstärker varandra, båda ger 

delbetydelser och när dessa kombineras så kan man se helheten. Den här relationen kan 

man se i serietidningar, pratbubblorna fortsätter berättandet som bilderna har påbörjat. 

Texten och bilden turas alltså om att vara den mest betydande för berättandets budskap 

(Björkvall, A., 2009:25). 

 

När man studerar den ideationella betydelsen i bilden, så kan man se om man använt sig 

av delar till helhets layouten. Ett exempel på hur detta kan se ut är om att man har gestaltat 

en person och satt denne mitt på sidan(centralfigur), sedan har man samlat ihop olika 

bilder som sammanfattar denna person, intressen, familj, händelser som denne varit med 

om etc. Detta är ett exempel på en klassisk ideationell layout (Björkvall, A., 2009:21).  

 

Textuella- Den textuella metafunktionen handlar om hur de ideationella och 

interpersonella metafunktionerna knyts samman och gemensamt skapar texter som kan 
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fungera i kommunikativa sammanhang. För att meddelandet skall komma fram så är det 

viktigt att texten uppfattas som motiverande och meningsfull för de som deltar i 

kommunikationen (Björkvall, A., 2009:12-13). Salience är ett sätt att betrakta texten. 

Salience har som uppgift att dra till sig läsaren uppmärksamhet. Denna metod använder 

man sig av när man skapar ett bokomslag, om framsidan på boken ser intressant, 

spännande, häftig så är oddsen högre att man kommer att läsa den. Inramningen som 

man använder sig av, alltså hur man sammanknyter eller separerar olika bilder, har också 

en stor betydelse, då man kan se vilka bilder som hör och inte hör ihop (Kress, G.R. 

Leeuwen, T., 2006:177).  

 

De textuellabilderna handlar om kompositionen. Eftersom vi i västerländerna oftast läser 

från vänster till höger så är det ofta som man använder sig av detta när man layoutar. Ett 

klassiskt exempel på detta kan man se vid reklam. Om vi antar att vi ser ett uppslag för 

reklam om några vitaminer som skall göra oss pigga. På vänstersidan så finns det en bild 

på en människa som ser allmänt slut och sliten ut och på högersidan ser vi samma 

människa fast pigg och sprudlande. I mitten så kan man finna en bild på dessa piller. Detta 

är ett enkelt psykologiskt fenomen, hur man mår, hur man kan påverka det och hur man 

skulle kunna må. Man ger alltså läsaren en utgångspunkt, ett tillvägagångsätt och ett 

resultat (Björkvall, A., 2009:21). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Här nedan så följer tidigare om området samt en fortsättning av de begrepp och snsätt 

som studien baseras på. 

2.5.1 Bild och bildtyper 

En bild kan beskrivas som ett betydelsebärande tecken. Detta eftersom att bilder alltid 

försöker förmedla någonting såsom en händelse, känsla etc. Bilden fungerar alltså som 

ett meddelande från sändaren (den som ritat bilden) till mottagaren (den som ser bilden) 

(Fagerlund, B. & Moqvist, L., 2010:11; Kress, G.R. Leeuwen, T., 2006:114). Dock kan 

användning av för många bilder i ett läromedel leda till en förvirring hos eleverna. 

Bilderna skapar alltså en visuell röra som försvårar förståelse möjligheten för eleverna 

(Reichenberg, M., 2008:33). 

Redan i de tidigaste årskurserna så uppmuntras eleven till att skriva texter och att rita 

bilder till dessa. När eleven sedan lämnar in sina arbeten så är det texten som står i fokus 

och blir ”rättad” medan inget fokus läggs på bildens samhörighet med texten (Kress, G.R. 

Leeuwen, T., 2006:16). 

 

Det finns flera olika typer av bilder och dessa har alla olika syften beroende på var man 

kan finna dem. Om man tittar i en läromedelsbok så kan man i regel se massvis av bilder. 

Syftet med dessa är oftast att delge en begränsad information det vill säga fördjupa 

elevernas kunskaper på en djupare nivå inom ett specifikt område. Eleverna skall alltså 
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inte bara kunna känna igen ”objektet” utan också skapa någon form av koppling till 

föremålet exempelvis självreflektion eller tidigare erfarenheter (Karlsson, S. & Lövgren, 

S., 2001:42).  

 

Det finns massor av olika bilder och alla har olika funktioner och användningsområden. 

De två bildertyperna som är centrala för min studie är följande. Informationsbilder är 

till för att delge information till läsaren. Denna information kan antingen vara att förstärka 

något som står i texten eller berätta något som inte framkommer, dvs ge en ny dimension 

och ett nytt perspektiv att se på texten (Pettersson, R., 2010:14). Det finns även 

dekorativa bilder som man kan använda sig av. De dekorativa bilderna används 

framförallt som utsmyckning, då dessa inte är menade att tillföra någon ytterligare 

information (Pettersson, R., 2010:42).   

 

När det kommer till bildtolkning så finns det ingen rätt eller fel tolknings metod. Det finns 

alltså inget om eleverna tänker så här så är det rätt/fel. Elever tolkar bilder utifrån sin egen 

förförståelse. Om bilderna t.ex. är utformad för människor med en västerländsk förståelse 

så kan det vara svårt för någon från mellanöstern att förstå bilderna (Kress, G.R. Leeuwen, 

T., 2006:4). 

 

2.5.2 Texten och dess betydelse 

Under de senaste åren så har man vidgat betydelsen av begreppet text, förut så räknades 

text det som skrevs ner på ett papper men nu så innefattar begreppet andra resurser såsom 

gester, bilder, verbal kommunikation (Danielsson, K. & Selander, S., 2014:29).   

 

När man säger ordet text så tänker de flesta människorna på en bok eller en tidningsartikel 

men något som få faktiskt observerar är att vi är omgivna av text hela tiden, skyltar, teve, 

mobiltelefon, GPS etc. Vi blir alltså dagligen överväldigad av text från alla olika håll och 

detta leder till att det blir allt viktigare att kunna läsa och förstå det man läst eftersom att 

annars så går vi miste om massor av viktig information (Danielsson, K. & Selander, S., 

2014:24). 

 

När eleverna lär sig att läsa och skriva så är det inte bara att eleverna skall kunna detta 

som ligger i fokus. Eleven skall inte bara kunna läsa en bok utan denne skall också kunna 

läsa andra typer av texter såsom brev, instruktioner, faktatexter etc. Eleverna skall alltså 

ges möjlighet att utveckla sin textmässiga repertoar. Detta eftersom eleverna skall kunna 

skapa meningsfullhet genom olika texttyper, eleverna skall alltså kunna använda sig av 

alltifrån multimodala, hyperlänkade texter i digitala medier till verbaltexter i traditionella 

pappersbundna medier (Danielsson, K. & Selander, S., 2014:37). 
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2.5.3 Förförståelse 

Elevernas förförståelse är en viktig aspekt som man måste ha i åtanke när man gör en 

läromedelsanalys. En bild kan vara nästintill omöjlig att begripa ifall eleven aldrig stött 

på något liknande, det är utifrån vår förförståelse som ger oss möjlighet att tolka och 

förstå omvärlden (Larsson, S., 2005:18). 

2.6 Lärobok och läromedel 

 

Enligt Petterson(2010) så är en lärobok ett pedagogiskt utformat material som har för 

avsikt att skapa ett meningsfullt lärande genom att förklara och förmedla ”känd kunskap” 

till eleven dvs information som samhället anser viktigt och som är vida accepterat 

(Pettersson, R., 2010:14). För att något skall godkännas som en lärobok måste den vara 

utformad utifrån skolans styrdokument, mål och kursplaner. Han nämner också vikten av 

att bild och text samspelar i läroboken då detta leder till att skapa en meningsfull innebörd. 

Han menar att text inte bara är ord som är sammanvävda till meningar utan också bilder, 

då dessa även berättar en historia (Pettersson, R., 2010:15).  

 

Ordet läromedel är ganska svårt att definiera men hit räknas olika typer av 

undervisningsmaterial. Detta kan vara cd-skivor, arbetsblad, filmer, läroböcker, kartor 

etc. Läromedel är alltså de saker som vi väljer att använda oss av för att bygga upp och 

genomföra undervisningen för att främja elevernas lärande (Pettersson, R., 2010:15). 

 

Läromedel har alltid haft en stor inverkan på all form av undervisning, det mest vanliga 

läromedlet är läroboken (Gholami Mehrdad, A., 2017:94; McGrath, I., 2006:171). Men 

trots att läroboken oftast är ett av de mest centrala läromedlen så har mycket kritik riktats 

mot just användningen av läroböcker. Forskare som gjort studier kring läroboken anser 

att textboken är för fokusinriktat på ett särskilt område och att man då går miste om det 

bredare perspektivet samt att läroboken försvårarar dynamiken mellan text, elev och 

lärare (Gholami Mehrdad, A., 2017:95; McGrath, I., 2006:171).  

 

Beroende på vilka läromedel man använder sig av och kvalitén på dessa så påverkas 

elevernas undervisningsupplevelse. Vissa läromedel kan distrahera eleverna istället för 

att få dem att fokusera. När man skall ha exempelvis en genomgång och använder sig av 

digitala hjälpmedel så måste man se till att ha full koll. Något som kan försvåra elevernas 

koncentration under genomgången är när saker inte fungerar som det ska (datorn krånglar, 

smartboarden startar inte) och när det är för många saker som skall gås igenom (Farrow, 

R. BMJ, 2005:921). 

 

När man skall planera sitt undervisningsmaterial så är det viktigt att tänka på fem saker 

(Farrow, R. BMJ, 2005:921). Ditt läromedel bör ha kopplingar till det du pratar om. Om 

du pratar om fiskar så måste läromedlet exempelvis bilder också ha med fiskar att göra, 
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annars är det lätt för eleverna att bli förvirrade. Läromedlet bör också vara begripligt och 

enkelt att förstå. Använd enkla formuleringar och krångla inte till det mer än nödvändigt. 

Det läromedel som man använder sig av bör vara konsekvent. Visst kan man variera sig 

men det är bra ifall det finns något återkommande som eleverna kan känna igen. När man 

har genomgångar så är det viktigt att man stryker under den viktiga informationen. Detta 

behöver inte göras rent visuellt utan det räcker med att man byter tonläge eller poängterar 

vikten av den delen. Det är jätteviktigt att läromedlet och undervisningsmetoden både är 

inriktade på att bearbeta något som eleverna behöver lära sig, det är därför extremt viktigt 

att man känner till sina elevers kunskapsnivå och inom vilka aspekter som de behöver 

utveckling (Farrow, R. BMJ, 2005:921). När man väljer en bok/läromedel så är det också 

bra om man analysera bilderna och ser ifall dessa har möjlighet att fånga elevernas 

uppmärksamhet samt om bilderna tillför något till texten (Reichenberg, M., 2008:32). 

 

2.6.1 Läromedel med andraspråkselever 

Eftersom andraspråkseleverna har ökat under de senaste åren så skapar detta en 

komplikation inom skolvärlden som man inte var beredd på. I nästan varje klass så finns 

det minst en elev som har ett annat modersmål än svenska. Många av dessa barn har inte 

hunnit lära sig språket innan de kommer till skolan och möjligheten till egen tolk är svårt 

att ha med tanke på de övriga resurserna. När man skall välja ett läromedel för 

undervisning med andraspråkselever så är det viktigt att tänka på ett antal saker. Först så 

måste man utsätta eleven för mycket språklig input. Detta kan göras genom att prata/ se 

film, lyssna på musik, ljudböcker etc. Ju fler fonetiska miljöer/ talare etc. som eleven 

utsätts för desto större blir elevens fonetiska förståelseförmåga (Levis, J.M., 2016:425). 

För att hjälpa eleven att hänga med i/förstå undervisningen så kan man använda sig av 

bildkort, ex. man ger eleven en bild på en fågel. Under fågeln så står det skrivit fågel. 

Efter det så säger man fågel så eleven kan höra hur de låter. Eleven kan då förstå vad 

läraren menar med fågel, hur det stavas och hur det låter. På så vis så ges eleven stora 

möjligheter till att kunna hänga med i undervisningen samt lära sig att utveckla sina 

språkliga kunskaper. 
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3 Material och metod  

3.1 Material och Urvalsmetod 

I den här undersökningen har jag analyserat två olika läromedel. Det första läromedlet är 

”En läsande klass”. Detta läromedel är inte läroboksgrundat utan är istället utformat kring 

fem dockor som har olika syften/områden: förutspå, ställa frågor, inlevelse, svåra ord och 

sammanfattning.  Läromedlet valde jag eftersom att det är väldigt populärt läromedel som 

många skolor använder. I läromedlet ges eleverna möjlighet att träna upp sin 

läsförståelseförmåga utifrån olika aktiviteter som läraren bestämmer istället för ur någon 

lärobok. Eftersom ”En läsande klass” är uppdelat i färdiga lektionsplaneringar så har jag 

valt ut en lektionsplanering som jag kommer att analysera. (Lektion 1 Ak1.) Läromedlet 

utgår utifrån en skönlitterär bok som heter ”Stora boken om Sandvargen” och är författad 

av Åsa Lind och illustrerad av Kristina Digman. 

 

Det andra läromedlet som jag har analyserat är ”Läsförståelse för lågstadiet.” Detta 

läromedel är utformat i små lärohäften/böcker med sju olika svårighetsgrader. Eleverna 

får först läsa en kortare text och får sedan svara på olika frågor på texten och bilderna. 

Jag valde det här läromedlet eftersom att det är enkelt för eleverna att förstå och det är 

något som de kan jobba självständigt kring. Läromedlet har också en hög grad av 

individualiseringsmöjligheter på grund av de många olika svårighetgraderna. På så vis så 

blir det lätt att anpassa svårighetsgraden utifrån elevens kunskapsnivå och förmåga. Jag 

analyserade en av dessa böcker, Läsförståelse Start, författad av Karin Danielsson och 

illustrerad av Lena Serholt och Esra Cardine Röise. Detta läromedel riktar sig till elever 

i förskoleklass. Jag har valt att analysera det första uppslaget som eleverna stöter på direkt 

när de öppnar häftet. Detta eftersom att det är med hjälp av det där uppslaget som 

läromedlet introduceras för eleverna. 

 

Anledningen till varför jag valde två helt olika läromedel, som har väldigt lite gemensamt, 

är eftersom att jag vill undersöka hur läromedlen arbetar med bildstöd och på vilket sätt 

läromedlen bearbetar och tränar elevernas läsförståelseförmåga.  

3.2 Analysmetod 

Den analysmetod som används är en läromedelsanalys framförallt utifrån ett multimodalt 

perspektiv. Jag kommer att analysera om bilderna samspelar med texten, tillför bilderna 

något nytt till texten eller om bilderna bara förstärker det som står i texten. Jag kommer 

även att undersöka ifall det är möjligt att förstå bilderna utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv då det i regel finns åtminstone en andraspråkselev i de flesta klasserna. Jag 

kommer alltså att undersöka ifall det är möjligt att kunna förstå bilderna om man är 

uppväxt i en annan kulturell miljö än i Sverige eller om det krävs en speciell typ av 

förförståelse för att kunna tolka och förstå bilderna. Denna bedömning kommer att göras 

utifrån forskning. (se 2.1) 
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Under läromedelsanalysen så kommer fokus att ligga på att undersöka metafunktionerna: 

ideationell, interpersonell och textuell. Jag kommer att undersöka Salience under en egen 

kategori. Då denne är en bra startpunkt för min undersökning. 

 

När jag undersöker den ideationella metafunktionen så kommer jag att titta på: 

 Narrativa processer: Vem är upplevaren? Vem/Vad är aktören? Hur påverkas 

upplevaren av målet/ vad är målet? 

 Vad finns det för förankring/avbyte? 

När jag analyserar den interpersonella metafunktionen så kommer jag att undersöka: 

 Används några av Hallidays sociosemiotiska språkhandlingar i bild/text och i 

sådana fall vilka av dem? (Vilka av Hallidays fyra språkhandlingar, frågande, 

uppmaningen, erbjudandet och påståendet, kan man finna i bild och delvis text) 

 Kan man finna frågor som är riktad till läsaren? 

När jag ska titta på den textuella metafunktionen så kommer jag att undersöka: 

 Salience: Hur försöker läromedlet/bilderna dra till sig läsarens uppmärksamhet? 

 Hör bilderna ihop med varandra och med texten eller berättar de olika saker?  

 

De frågor som kommer att användas som analysredskap utöver metafunktionerna är 

(Westlund,I., 2015;86): 

 Vilket syfte har bild och text? 

 Kan bilderna/texten få en annan betydelse/vara svårt att förstå, om man har en 

annan kulturell bakgrund än den ”svenska”? 

 Erbjuder läromedlet möjligheten för eleven att kunna uppfylla kraven för reading 

literacy? 

 

 

Analysen kommer att gå till på följande sätt: Först så kommer jag analysera läromedlen 

utifrån de olika metafunktionerna(ovanstående frågor). Sedan så kommer jag att 

analysera analysredskapen (Westlund) och efter det sammanställa samtliga 

analysresultat. Resultatet kommer att avslutas med en snabb sammanfattning då jag 

kortfattat tar upp de resultat som är vitala för att kunna diskutera och eventuellt besvara 

mina frågeställningar. 

 

3.3 Avgränsning av arbete 

För att avgränsa arbetet så kommer jag att analysera hur bilderna/texten influerar varandra 

med det är framförallt bilderna som kommer att vara i fokus. För att göra en så likvärdig 

analys som möjligt så måste man fokusera på den textmässiga aspekten när man 

analyserar ”En läsande klass”, detta görs på grund av att läromedlet är baserat på en 
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skönlitterärbok, som bara använder ett fåtal bilder. Däremot så kommer jag att fokusera 

mest på textsidorna som har tillhörande bild. 

 

För att avgränsa en läsande klass som består av en hel skönlitterär bok med fem olika 

karaktärer med olika läsförståelse funktioner/områden, Så har jag valt att fokusera på 

första kapitlet och spågumman som funktion. När jag ska analysera läsförståelse start, så 

har jag valt att endast analysera första uppslaget. Detta eftersom att både första kapitlet 

och första uppslaget är introducerande för hela läsförståelse projektet. Jag kommer även 

att analysera båda läromedlens framsida, då detta kan ha stor påverkan på barnens 

entusiasm och engagemang.  

3.4 Kvalitativ analys 

När man genomför en kvalitativ forskning så kan dataanalysen beskrivas på följande sätt: 

Processen när forskaren systematiskt arrangerar och undersöker material för att komma 

fram till en slutsats/resultat. Det innebär alltså att man aktivt arbetar med materialet och 

bryter ner det till en hanterbar enhet. Man analyserar dessa enheter och letar efter mönster, 

avkodning etc (Fejes, A. & Thornberg, R. (red.), 2015:34-35). Svårigheten med att göra 

en kvalitativ undersökning är att kunna skilja på det triviala(obetydelsefulla), det 

betydelsefulla och att kunna finna viktiga mönster (Fejes, A. & Thornberg, R. (red.), 

2015:35). Enligt Fejs och Thornberg (2015) så finns det finns sex olika metoder när man 

genomför en kvalitativ analys men jag kommer att använda mig av följande tre: 

 Koncentrering- Innebär att man plockar ut de väsentliga innebörderna utifrån den 

stora textmassan dvs att man letar rätt på det viktiga och sedan omformulerar det 

så att det blir sammanfattat och lättare att förstå. 

 Tolkning- Tolkning innebär att man går utanför datamaterialet och istället 

försöker tolka och analysera på en djupare nivå. Oftast när man använder sig av 

denna metod så har man någon form av modell för att hjälpa till vid analysen. 

 Ad hoc- Är när man kombinerar två eller flera analysmetoder för att kunna skapa 

en betydelse för datamaterialet. Man växlar alltså fritt mellan olika tekniker. 

Några exempel på dessa är: finna mönster, bygga upp en logisk kedja av bevis, 

göra sammanställningar etc (Fejes, A. & Thornberg, R. (red.), 2015:37). 

3.4.1 Vad är det som gör en textanalys kvalitativ/kvantitativ?  

Kvalitativa metoder är en direkt motsatt till de kvantitativa metoderna. Medan de 

kvantitativa metoderna syftar mer på att undersöka med hjälp av statistiska verktyg och 

ta reda på kvantitativa data dvs göra beräkningar utifrån saker som antal, längd ålder etc 

(Ahrne, G. & Svensson, P., 2015:9-11), så syftar den kvalitativa metoden på att göra en 

djupare analys inte bara av materialet utan också hur man påverkas av det såsom känslor 

och upplevelser. När man arbetar kvalitativt så är det viktigare att konstatera att något 

finns, hur det fungerar samt i vilka situationer som det kan förekomma. De kvantitativa 

frågorna: mängd, tid och frekvens har mindre betydelse i en kvalitativ undersökning 
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(Ahrne, G. & Svensson, P., 2015:10). För att en textanalys skall kunna räknas som 

kvalitativ så måste den gå att kritiserar/diskutera och att den är upprepbar. Om någon 

använder samma eller andra metoder så bör de komma fram till liknande slutsatser 

(Ahrne, G. & Svensson, P., 2015:26). Däremot så eftersom att en analys är personlig och 

utgår ifrån forskarens erfarenheter och tankar så kan analysen skilja sig extremt från 

varandra trots att man gör på precis samma sätt.  

3.4.2 Validitet och reliabilitet  

Men hur kan man veta att ens forskning är valid/trovärdig och reliabel/tillförlitlig? 

Westlund(2015) tar upp några frågor som man kan använda sig av för att kontrollera dessa 

aspekter. Följande frågor kommer att användas för att diskutera analysen i diskussionen. 

 Hänger textens olika delar ihop på ett logiskt sätt? 

 Kan texten relateras till forskning och litteratur angående textens tema? 

 Är texten realistisk? Är forskning och slutsatser rimliga? 

 Kan resultatet påverkas av yttre omständigheter såsom situation, miljö, tidpunkt? 

 Finns det andra sätt att tolka/analysera och hur kan dessa göras och varför har man 

använt sig av just denna metod? 

 Finns det nyare forskning som bekräftar teorierna? 

 

3.5 Forskningsetiska övervägande 

Eftersom att den här studien är läromedels grundad så förleds inte ett forskningsetiskt 

övervägande.  
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4 Text och bildanalys 

För att möjliggöra en jämförelse så kommer resultatredovisningen vara uppdelad i olika 

kategorier. Jag kommer att börja med att presentera det jag ser utifrån begreppen och 

sedan analysera de båda läromedlen. Så först analyserar jag läromedlens Salience och 

sedan går jag vidare till nästa begrepp osv. 

4.1 Salience 

4.1.1 Läsförståelse Start 

 
Jag kommer att börja med att analysera Karin Danielssons läromedel Läsförståelse Start. 

På framsidan så kan man se en grön larv med glasögon som läser en bok samt att denne 

har travar med böcker runt omkring sig (se ovan).  

4.1.2 En läsande klass  

 
En läsande klass är baserat på Åsa Linds bok ”Stora boken om sandvargen”. Om man tar 

en titt på framsidan av den här boken, kan man se hur huvudkaraktären Zackarina och 

sandvargen är på stranden med havet som bakgrund (se ovan). Den här framsidan är 

väldigt detaljerad och utsmyckad, man kan se snäckor i sanden och vågor i havet.  
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4.2 Ideationella metafunktionen 

4.2.1 Läsförståelse Start 

 
Uppslag 1: Aktören i den här texten är hamstern då all information cirkulerar om och 

kring denne. Bilden i sig är väldigt informativ (se ovan). Alla saker som nämns i texten 

kan återfinnas i bilden.  

 

Om vi försöker analysera eventuella förankringar mellan text och bild så kan man se att 

man har valt att gestalta informationen som tas upp i texten. Man har alltså gett 

möjligheten till visuellt understöd för att skapa en större förståelse för informationen hos 

läsaren. Om man sedan tittar på avbytet (för begreppet se 2.4.1), så kan man se att vissa 

saker som inte nämns i texten kan ses i bilden. Man kan se ett hamsterhjul, ett hus och hö 

i buren. Dessa är saker som man oftast kan se i hamsterburar. De hjälper till att förstärka 

texten och ger läsaren en bredare bild över en hamsters liv. Syftet med dessa icke 

namngivna bilder kommer att diskuteras mer ingående i punkt 4.5.1.  

4.2.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: Aktören i det här kapitlet är Zackarina. Det är kring 

henne som hela berättelsen handlar om och det är hennes tankar och känslor som gestaltas. 

Upplevelsen/känslorna är något som diskuteras i stor grad i det här kapitlet. Eftersom allt 

berättas ur hennes perspektiv så är det Zackarinas inre som beskriver hur hon upplever de 

olika situationerna. Syftet/målet med det här kapitlet är att introducera samtliga 

karaktären samt ge oss som läsare en grund ide över vilka dessa är och hur de relaterar 

till varandra. 

 

Det finns tre bilder i det här kapitlet (se nedan) (för bilderna i sitt sammanhang, se bilaga). 

Samtliga bilder är svartvita vilket gör att man inte har använt färger för att skapa 

uppmärksamhet hos läsaren. Istället så har man lagt ner tid på att skapa en upplevelse hos 

läsaren. Man kan se hur ensamt huset ligger (se bild till vänster), hur Zackarina känner 

sig när hennes pappa inte har tid för henne (se bild i mitten) och hur sandvargen ligger 

och filosoferar (se bild till höger). 
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Man kan se att man har valt att använda sig av förankring när man skapat bilderna. 

Bilderna är skapade utifrån textens beskrivning. Om man börjar med att titta på den första 

bilden (se bild till vänster), här kan man se att precis som i texten så kan man se ett stort 

hav och en liten stuga. Däremot så finns det en detalj som bilden berättar som inte nämns 

i texten, ett avbyte. Enligt bilden så kan man se att huset befinner sig på en ö. Denna detalj 

kan endast noteras genom att studera bilden. På bild nummer två (se bild i mitten) så har 

man bara använt sig av förankring. Man har valt att endast gestalta det som står i texten 

förutom några mindre detaljer som inte påverkar historien på ett eller annat sätt. Den sista 

bilden (se bilden till höger), är också framförallt förankrad i texten. Man har även valt att 

gestaltat de sista meningarna när sandvargen ligger och filosoferar. Däremot så har man 

valt att hoppa över att visa hur Zackarina och hennes far badar. 

4.3 Interpersonella metafunktionen 

4.3.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: Den här texten består framförallt av olika påstående som läsarna förväntas att 

acceptera. Denna metod har man använt sig av eftersom att det är en faktatext. Om man 

sedan diskuterar de verbalspråkiga talarrollerna (för begreppet, se 2.4.1) så kan man se 

att man använt sig av den givande rollen. Man kräver ingenting av läsaren utan har istället 

för avsikt att informera denne och hjälpa läsaren till en djupare förståelse inom ett ämne. 

 

När man sedan analyserar bilden (se bilaga, bild 3), kan man se att man använt sig av den 

krävande rollen (för begreppet, se 2.4.1) när man designat bilden. Hamstern tittar rakt 

mot läsaren och kräver då dennes uppmärksamhet. 

 

Man kan inte finna några frågor mellan text/bild och läsare men däremot så kan man finna 

motsatsen. Det finns ett flertal frågor som man kan ställa till det här uppslaget som läsare 

(exempel på frågor, se 4.2.1). Med hjälp av frågorna så kan läsaren diskutera och 

analysera uppslaget på både en ytlig och djupare nivå. Dessa frågor måste däremot läraren 

hitta på själv. Ett exempel på en ytlig fråga som man kan ställa till eleverna är: varför har 

hamstern ett springhjul? Här kan läsaren fundera och motivera varför och på så vis lära 
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sig mer om hamstern och dess liv. Ett exempel på en djupare fråga är: Hur är det att leva 

som en hamster? Den här frågeställningen leder till en självreflektion hos läsaren samt ett 

annat perspektiv på texten/bilden. 

4.3.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: I det här kapitlet så kan man se att man har använt 

sig av flera av Hallidays språkhandlingar (för begreppet, se 2.4.1). Man har använt sig av 

frågor för att få historien framåt samt att ge läsaren en inblick i karaktärernas inre. På det 

här viset så lyckas man också skapa ett deltagande mellan läsaren och texten. Man har 

också använt sig av ett flertal påståenden (för begreppet, se 2.4.1) som, ”att i havet kan 

man bada”, dessa är saker som läsaren inte förväntas ifrågasätta. Om man sen ser 

vilken/vilka talroller som går att återfinna i texten så kan man se att det är den givande 

rollen som är i fokus. På flera ställen i texten kan man finna saker som försöker informera 

läsaren (för begreppet, se 2.4.1), inte bara om berättelsen utan även i verkligheten. Ett 

sådant ställe är: ”Hon fick inte bada ensam, och pappa hade inte lust att följa med ner till 

stranden”, den här meningen informerar läsaren att ett barn inte bör bada själv utan istället 

endast med vuxet sällskap. 

 

Om vi sedan tar en titt på bilderna så kan man se att man inte har använt sig av den 

krävande rollen. Istället så har man fokuserat på att komplettera texten med hjälp av 

bilderna. Däremot om man tittar på den andra bilden (bild 5, se bilaga) så kan man se att 

Zackarina sträcker ut sin arm och det är ett tecken på ett erbjudande (för begreppet, se 

2.4.1). Man försöker alltså öppna upp karaktären för läsaren, släppa in denne i karaktärens 

tanke sätt och känslor. 

 

Man kan finna en fråga mellan texten och läsaren. Den har vi redan tagit upp: att bada 

utan vuxet sällskap. Med hjälp av den här satsen så kan läsaren både reflektera och bli 

informerad angående vattensäkerhet. 

4.4 Textuella metafunktionen 

4.4.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: Som tidigare nämnts så har man använt den krävande rollen för att fånga 

läsarens uppmärksamhet (för begrepp, se 2.4.1). Man har även använt den klassiska 

ideationella layouten (för begrepp, se 2.4.1) när man gjorde uppslaget.  Man har alltså 

valt ut en central figur, hamstern, och placerat den i mitten av sidan. Sedan så har man 

placerat ut bilder som sammanfattar karaktären runt i kring centralfiguren och på så vis 

skapat en helhetsbild. 

 

Bilderna är väldigt fokusorienterade, alla har med hamstern att göra på ett eller annat sätt 

och anledningen till varför just dessa bilder används är tydligt. Vissa används för att skapa 

ett samband mellan text och bild samt att förstärka texten för läsaren. Andra bilder 
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används då dessa är, även fast de inte nämns i texten, vitala delar i en hamsters liv och 

många troligtvis har en förförståelse att dessa föremål hör samman med hamstern. För att 

skapa en större betydelse hos läsaren så har man valt att göra en inramning där man knytt 

samman alla bilder då de på ett eller annat sätt kan kopplas till varandra och tillsammans 

skapar en gemenskap. 

4.4.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: Bilderna används som ett kommunikativt 

sammanhang för att förstärka texten. Om man jämför de olika bildernas placering så kan 

man se att bild 1 (se bilaga, bild 4) är placerad längst upp på första sidan, bild 2 (se bilaga, 

bild 5) är placerad på en helsida i mitten av kapitlet och bild 3 (se bilaga, bild 8) är 

placerad längst ner på sista sidan. Dessa bilder symboliserar den klassiska uppbyggnaden 

av en berättelse både i placering och motiv. Första bilden är på ön och huset där vår 

berättelse börjar. Andra bilden är när Zackarina vill ned och bada men hennes pappa har 

inte tid. Tredje bilden är när berättelsen är slut och sandvargen ligger och filosoferar. 

Bilderna symboliserar alltså början, händelse och slut. Med hjälp av endast dessa tre 

bilder så är det möjligt att återberätta berättelsen. 

 

4.5 Reading literacy möjligheter 

4.5.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: För att bekräfta att eleven förstår vad denne har läst så har läromedlet två 

övningar. Den ena övningen består av att eleven har fem ord och fem bilder, denne skall 

sedan dra streck mellan ordet/bilden som hör samman exempelvis ordet bur och en bild 

på en bur (se bilaga, bild 3). Med den här metoden så får eleven både träna ordkunskap 

och att man kan se en lite av vad eleven har förstått. Den andra övningen består av ett 

antal påstående där eleven ska svara ja eller nej beroende på vad som stämmer. Här blir 

det ännu tydligare ifall eleven har förstått det lästa innehållet. Som tidigare nämnts så får 

eleverna öva på sin reflektionsförmåga t.ex. när vissa av föremålen i bilden inte nämns i 

texten. Eleverna får då fundera över vad dessa föremål är och varför de är där och varför 

de inte nämns i texten (se bilaga, bild 3). 

 

Eleverna får träna på olika läsningsstrategier genom hela läromedlet då de stöter på olika 

texttyper i varje uppslag. De stöter på fakta, brev, berättelse etc. Genom de olika 

texttyperna så ges eleverna möjlighet till att utveckla sitt egna läsande och utöka sin 

textkompetens. 

4.5.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: När man läser det här kapitlet högt för klassen så ska 

man också bearbeta läsförståelserollen spågumman. Detta innebär att på tre ställen i 

texten så ska man sluta läsa och istället ”tänka högt”. Du får färdiga meningar med hjälp 
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av lärarhandledningen som du kan använda dig av. Exempelvis: Zackarina har grävt en 

grop till sin far som han kan ramla i men jag tror att det är sandvargen som kommer ramla 

i fällan. Med hjälp av den här metoden så får eleverna träna på att förutspå, reflektera och 

diskutera. Man engagerar också eleverna på ett annat sätt, då de inte förväntas att bara 

sitta och lyssna. När man läst färdigt så rekommenderar läromedlet att man säger ett antal 

påståenden som: Jag tror att sandvargen är ett fantasidjur och att han kommer bara fram 

när Zackarina är ensam. När man gjort det så kan man fråga eleverna: Vad tror ni? Och 

på så vis engagera dem ännu mer i texten. Om man vill, så kan man innan man börjar 

läsa, visa eleverna bilderna från kapitlet och låta de gissa/förutspå vad de tror kommer att 

hända. Så att man redan innan man läst har väckt nyfikenheten och engagemanget hos 

eleven.  

 

När det kommer till läsningsstrategier så får läsarna framförallt fokusera på skönlitterära 

strategier. De får träna på att lyssna, ställa frågor reflektera etc. Däremot så får de inte 

stöta på andra texttyper i det här läromedlet. Om man inte som lärare väljer ut egna texter 

och bearbetar dem på samma/liknande sätt. 

 

4.6 Sammanfattande slutsatser 

4.6.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: Framsidan på det här läromedlet har ett tydligt syfte och det är enkelt att förstå 

vad läromedlet ska bearbeta nämligen läsförståelse. Däremot så är inte framsidan så 

inspirerande. Bilderna i uppslaget informativa och används både som komplement och 

för att tillföra ytterligare information (Pettersson, R., 2010:14;42). Man använder sig 

alltså av både avbyte och förankring mellan text och bild när man skapat läromedlet 

(Björkvall, A., 2009:25). Uppslagets fokus är faktaorienterat och försöker informera 

läsaren. Syftet mellan bild och text är att visuellt förtydliga informationen i texten 

(Björkvall, A., 2009:25). För elever med en annan kulturell bakgrund så kan den här 

uppslaget vara lite svårt att förstå (Larsson, S., 2005:18), fast med hjälp av bilderna som 

understöd så ska det inte vara några problem för dessa elever att hänga med/förstå. Med 

hjälp av de olika frågorna och påståendena angående texten så kan man lätt se vad 

eleverna har lärt sig och ifall de har förstått (Skolverket, 2011). 

 

4.6.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: Framsidan på det här läromedlet är fullt av detaljer 

och färger och detta leder till inspiration och nyfikenhet hos eleverna (Pettersson, R., 

2010:14;42). Men det är inte så tydligt vad denne handlar om. Då det enda som man kan 

anta utifrån framsidan är att den handlar om en tjej och hennes varg. Samtliga bilder i 

läromedlet är svartvita vilket gör att man istället lagt fokus på att göra bilderna detaljrika. 

Det är väldigt tydligt från vilken del i boken som man har skapat bilderna ifrån. Man har 
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framförallt använt sig av förankring när man gjort dessa bilder (Björkvall, A., 2009:25). 

Man har valt att fokusera på huvudkaraktärens känslor och upplevelser i det här 

läromedlet och på så vis så får läsaren en tydlig inblick och kan engagera sig mer i texten 

(Björkvall, A., 2009:61). Syftet mellan bild och text är att texten står i fokus och bilderna 

mest används som utfyllnad (Björkvall, A., 2009:25). Det är möjligt för elever med en 

annan kulturell bakgrund att förstå det här kapitlet då det mesta som nämns är saker som 

alla kan relatera till (Larsson, S., 2005:18). Genom att reflektera och göra påstående på 

texten så engageras eleverna mer i texten och de får fundera över texten på en djupare 

nivå (Skolverket, 2011). 

 

Här nedan följer ett antal stycken som är vitala för att kunna besvara mina 

frågeställningar. 

4.7 Samspelet mellan bild och text 

4.7.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: Syftet mellan texten och bilden i det här uppslaget är att förstärka och 

förtydliga textens innebörd. Bilden har också för avsikt att ta tillvara på elevernas 

förförståelse då det finns vissa saker som man kan se i bilden som inte nämns i texten. Ett 

väldigt tydligt exempel på det här är hamsterhjulet. Bland de flestas förförståelse för 

hamstrar så kan man finna detaljen angående hamsterhjulet. Bilden man har är över en 

hamster som springer dag ut och dag in i sitt hjul. Det hade därför varit konstigt om man 

hade uteslutit den här detaljen från bilden.  

4.7.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: Precis som i föregående läromedel, så är huvudsyftet 

med bilderna att förstärka texten. Bilderna är väldigt detaljerade så att läsaren lätt skulle 

kunna återberätta kapitlet utifrån dessa. Däremot så tillger inte bilderna någon större 

information som inte kan återfinnas i texten. 

4.8 Möjlighet till förståelse utifrån en annan kulturell bakgrund 

4.8.1 Läsförståelse Start 

Uppslag 1: Beroende på vart man kommer ifrån så har man olika erfarenheter och 

kulturell förförståelse (Phillips, T, 2014:23). Beroende på var läsaren är ifrån, så kan det 

vara svårt för denne att veta vad en hamster är samt vad som hör hamstern till. Om denne 

aldrig stött på något liknade (Larsson, S., 2005:18).  På grund av att det här är en faktatext 

så blir det enklare för andraspråkselever att lära sig om hamstern dvs skapa sig en bild 

över djuret, oberoende av den kulturella bakgrunden. Om man sedan använder bilderna 

som visuellt understöd så blir det ännu enklare att skapa betydelse hos läsaren. Det som 

kan bli komplicerat är bilderna som inte har någon textförklaring.  Vad är det gula i botten 

på buren, varför finns det ett hjul etc. De där är saker som man kommer måsta förklara 
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muntligt för dessa elever och hjälpa dem att skapa en förståelse utanför det som står i 

texten. 

4.8.2 En läsande klass 

Kapitel 1, Ett sällsynt ovanligt djur: I det här kapitlet så är det inte mycket saker som 

skulle kunna vara obekant för elever med en annan kulturell bakgrund. Sakerna som 

nämns är saker som alla elever, oberoende av kultur, troligtvis har stött på. Den saken 

som jag faktiskt kan finna, som kan vara lite svår förstådd är vargen. Detta eftersom att 

vargen inte kan återfinnas i samtliga delar av världen. För att hjälpa eleverna med att 

förstå vargen så kan man använda sig av bilder eller faktatexter och på så vis skapa en 

förförståelse för djuret. 

 

4.9 Frågeställningar Resultat 

4.9.1 Hur samspelar bilden med texten i de olika läromedlen? 

 

Läsförståelse start: Bilden används för att visuellt stödja textens innehåll. Man har inte 

bara använt bilderna för att gestalta texten, utan också för att tillföra detaljer som inte 

nämns i text (Pettersson, R., 2010:14; Björkvall, A., 2009:25). 

En läsande klass: Bilderna i läromedlet används som en utfyllnad till texten. De är 

anknutna till texten men tillför inte någon större information utöver det skrivna. Det 

enda som bilderna tillför är att huset är lokaliserat på en ö (Pettersson, R., 2010:14; 

Björkvall, A., 2009:25). 

 

4.9.2 Vilka läsförståelsemöjligheter erbjuder läromedlen i jämförelse med varandra? 

Läsförståelse start är ett läromedel som eleverna kan jobba med självständigt. För att 

testa elevernas förståelse av texten så används frågor och påståenden som eleverna 

besvarar självständigt. Dessa kan sedan användas av läraren för att se vad eleverna 

kan/har uppfattat. Varje uppslag är en ny texttyp vilket gör att eleverna får möjlighet att 

träna på att läsa olika textvarianter (Danielsson, K. & Selander, S., 2014:37; Meniado J 

C., 2016:118).  

 

En läsande klass är ett gemensamt läromedel som sker till största del muntligt i klassen. 

Lärarhandledningen är väldigt tydlig med färdiga påståenden och reflektioner som man 

kan använda sig av i sin undervisning. Med hjälp av de olika dockorna (se metod 3.1) så 

får eleverna möjlighet att träna på fem olika delar (förutspå, frågor till/kring texten, 

skapa inre bilder, hitta oklarheter och svåra ord, sammanfattning) under den 

skönlitterära läsningen. 
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Om man väljer att använda En läsande klass så är den primära anledningen att man vill 

skapa en diskussion mellan läsare och text, lärare och elev, elev och elev (Meniado, J 

C., 2016:118). Man kan alltså analysera och gå in på djupet i texten på ett helt annat sätt 

än om man jobbar med självständiga läromedel. Däremot så kan det vara svårt att ta 

reda på varje enskild elevs förmåga då man endast har gruppdiskussioner att utgå ifrån. 

 

Om man istället väljer Läsförståelse start så har man stor möjlighet att ta reda på 

elevernas förmågor då man kan samla in böckerna efter lektionen och se hur mycket de 

har förstått. Eleverna har också möjlighet att jobba i sin egen takt, om man tillåter det. 

Det är möjligt att tillföra extra diskussioner och reflektioner om man använder det här 

läromedlet men då måste man som lärare själv hitta på sätt att göra det. 

 

Den här studiens begränsningar och metoder och andra vitala delar kommer att 

diskuteras under diskussionsdelen. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion av resultat 

5.1.1 Läsförståelse start 

Framsidan på den här boken är färgglad och väldigt tydlig. Detta är något som 

Reichenberg nämner är väldigt viktigt faktorer för att väcka läsarens uppmärksamhet 

(Reichenberg, M., 2008:32). Däremot är frågan om den här framsidan är spännande nog 

för att dra till sig läsarens uppmärksamhet och nyfikenhet Även om bilden är söt och 

tydlig så är jag tveksam på att eleverna kommer att känna sig inspirerad och vilja skynda 

sig att öppna boken. Vad är det som ”sändaren” vill delge ”läsaren”? Att det är kul att 

läsa? Att larver är gröna? Att man bör ha glasögon när man läser? Både Fagerlund och 

Kress beskriver vikten av att det finns ett specifikt syfte med bilden, att den vill berätta, 

informera eller väcka en känsla hos läsaren (Fagerlund, B. & Moqvist, L., 2010:11; Kress, 

G.R. Leeuwen, T., 2006:114). 

 

Eftersom det här är en faktatext så diskuteras inte upplevaren/känslorna hos hamstern. 

Men enligt Björkvall så behöver inte det förhindra att en upplevelse/känsla kan infinna 

sig hos eleverna som läser texten (Björkvall, A., 2009:61). Några frågeställningar som 

kan dyka upp hos eleverna är: Hur är det att vara en hamster? Hur smakar frön? Hur skulle 

det vara att bo i en bur? Dessa kan hjälpa eleverna till en djupare förståelse för hamsterns 

liv utöver de rent faktamässiga. Målet/syftet med den här texten är att delge information 

om hamstrar. Hur de lever, vad de äter, hur de ser ut, sömnvanor etc. 

 

När man skapat bilden (se bilaga, bild 3) har man lyckats med att skapa en 

upplevelse/känsla då bilden är väldigt ljus och färgglad. Om man tar en närmare titt på 

hamstern så kan man se att han ser glad och nöjd ut vilket i sin tur skapar en känsla av att 

han är lycklig. Dessa små detaljer är saker som Björkvall menar kan påverka läsarens 

engagemang och uppmärksamhet (Björkvall, A., 2009:61). 

 

Då bilden gestaltar saker som inte står med i texten, så kan det leda till att läsaren studerar 

bilden mer noggrant och lägger märke till andra saker förutom centralfiguren. Björkvall 

berättar att genom en ökad uppmärksamhet så finns chansen att läsaren lägger märke till 

saker som inte nämns i texten och börjar ifrågasätta vad och varför dessa inte specificeras 

i texten och vilket syfte dessa bilder har (Björkvall, A., 2009:25). 

5.1.2 En läsande klass 

Den här framsidan väcker ens fantasi och en nyfikenhet att öppna boken för att ta reda på 

vad den handlar om, däremot så kan den vara en aningen vag och det kan vara svårt att 

lista ut vad den kommer att handla om. Men eftersom att Reichenberg tar upp hur viktigt 

det är med en spännande framsida (Reichenberg, M., 2008:32), tror jag ändå att framsidan 

kan lyckas med att skapa en nyfikenhet hos eleven. Man har valt att fokusera mer på att 
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göra bilderna detaljerade vilket gör att man kan studera dessa ingående och man kan följa 

berättelsens gång utifrån bilderna. Man har även valt att exkludera vissa detaljer i texten 

och sedan valt att gestalta dessa i bilden. Björkvall säger att detta kan leda till en ökad 

uppmärksamhet hos läsaren (Björkvall, A., 2009:25).  

 

Däremot så känns det som att det är texten som står i fokus och inte bilderna. Detta 

antagandet baseras på att bilderna är svartvita, vilket gör att de inte drar till sig läsarens 

uppmärksamhet på samma sätt som det hade gjort om de var färgglada. Danielsson och 

Selander nämner hur viktigt just färg kan vara för att läsaren skall uppmärksamma 

bilderna och vad de försöker förmedla (Danielsson, K. & Selander, S., 2014:20;29). 

5.2 Hur kan man jobba med de olika läromedlen?  

Innan jag börjar att diskutera hur man kan jobba med dessa två läromedel och hur de kan 

främja läsförståelsen på bästa sätt, vill jag poängtera en sak. Eftersom att dessa läromedel 

inte bara är uppbyggda på olika sätt utan också deras bas är olika så är det svårt att göra 

en rättvis jämförelse mellan dessa. Det ena läromedlet är baserat på separata texter, med 

olika texttyper och specifika frågor till eleverna som denne kan besvara självständigt 

(Läsförståelse start). Det andra läromedlet är baserat utifrån en skönlitterär bok där 

majoriteten av läsförståelse möjligheten är ett gemensamt utbyte mellan: text/bild, 

text/läsare, lärare/elev samt elev/elev. Dessa olika grunder gör så klart en stor skillnad i 

sig. Hade man velat göra en jämförelse mellan dessa läromedel, skulle man ha valt ut två 

läromedel som var baserat utifrån samma grundprincip och utifrån det diskuterat och 

argumenterat för och nackdelar.  

 

Eftersom att läromedlen erbjuder olika möjligheter så leder det till olika resultat. Genom 

att jobba mycket med skönlitterära böcker så kommer eleverna att lära sig att behärska 

den skönlitterära texttypen. De kommer kunna analysera och sammanfatta texten och dra 

egna slutsatser. Detta gör det möjligt för eleverna att jobba mot reading literacy målen 

som nämns i Skolverkets rapport från 2010, att kunna förstå, använda, reflektera och 

engagera sig i texter och genom det utveckla sina egna kunskaper (Skolverket, 2010:29) 

Samma sak kan även läsas i läroplanen för svenska undervisningen (Skolverket 2011). 

 

Om man däremot jobbar med ”Läsförståelse start” så får eleverna stöta på ett flertal 

texttyper, men de får inte lära sig dessa ingående. De blir alltså introducerade för de olika 

texttyperna som man kan stöta på. Enligt Meniado så är det extremt viktigt att eleverna 

får stöta på olika texttyper och lär sig hur dessa kan läsas. Annars är risken stor att viktig 

information förbigår eleven (Meniado, J C., 2016:118). Det står även i kursplanen för 

svenska att eleverna skall ges möjlighet att läsa olika texttyper (Skolverket 2011). 

 

Om man kombinerade dessa arbetssätt, dvs, att man låter eleverna läsa olika texttyper och 

att man sedan bearbetar dessa på samma sätt som man gör med ”En läsande klass”. Så 
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skulle eleverna troligtvis behärska flera olika texttyper. Genom det kombinerade 

arbetssättet så skulle eleverna ges möjlighet till att uppfylla de olika läromålen som nämns 

i den svenska kursplanen (Skolverket 2011) 

5.3 Kvalitativ undersökning? 

Den här undersökningen validitet och reliabilitet kommer att diskuteras utifrån frågorna 

i metoden (se 3.4.2). Jag har strävat efter att studiens olika delar ska höra ihop på ett 

logiskt och organiserat sätt. Texten ska vara väl anknuten till både forskning och litteratur 

inom ämnesområdet. Resultatet ska vara realistiskt och litteraturen som används central 

för undersökningen. Resultatet ska inte kunna påverkas utifrån situation, miljö och 

tidpunkt.  

 

Även om jag utgått ifrån särskilda verktyg så kan resultatet påverkas till viss del om någon 

annan skulle återskapa min undersökning. Detta eftersom att tolkningarna av resultatet är 

baserat både utifrån forskning och mina egna tankar. Det finns även andra sätt att göra 

den här typen av undersökning. Man kan till exempel fokusera mer på texten och 

textuppbyggnaden såsom verb, substantiv och adjektiv. Jag valde den här metoden 

eftersom att jag ville göra en grov tolkning/undersökning om bilder samt texten och hur 

de används samt ifall de samverkar med texten och i sådana fall, på vilket sett.  

 

Det som gör den här undersökningen kvalitativ är att jag inte bara analyserat materialet 

utan också sambandet mellan materialet och läsaren dvs hur man kan uppleva/påverkas 

av läromedlet. Jag har alltså använt mig av Ad-hoc metoden (för begrepp, se 3.4) (Fejes, 

A. & Thornberg, R. (red.), 2015:37). Jag har konstaterat hur man använt sig av de olika 

metafunktionerna när man skapat läromedlen. Min undersökning kan både kritiseras och 

diskuteras då jag valt ut några av alla delar som innefattar metafunktionsbegreppet. Man 

kan alltså ifrågasätta varför jag valt att fokusera på dessa delar och inte andra. Studien är 

upprepbar i alla fall vissa delar. Då ett flertal av resultaten bör vara liknande då dessa är 

forskningsbaserade. Men precis som tidigare nämnt, eftersom att man utgår ifrån sina 

tankar och idéer när man gör en analys så kan vissa slutsatser variera såsom ifall 

framsidan är lockande eller inte.  

5.4 Didaktiska Implikationer 

Dessa två läromedel som jag har valt ut är fullt möjliga att använda i undervisningen. ”En 

läsande klass” fokuserar mer på boksamtal om och kring en skönlitterär bok medan 

”Läsförståelse start” bearbetar ett flertal olika texttyper samt ställer frågor och påståenden 

på texten. Bägge dessa metoder kan vara bra att använda sig av när man skall undervisa 

läsförståelse. Genom att diskutera en skönlitterär bok så får eleverna möjlighet att 

ifrågasätta författaren, plocka ut det väsentliga i en text, använda fantasin för att lista ut 

vad som komma skall, leta rätt på svåra ord och lära sig deras betydelse. På det här sättet 

så får eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd och träna på sitt kritiska tänkande. 
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Däremot, om man istället använder sig av en arbetsbok så får eleverna, i det här fallet, 

träna på att läsa och tolka olika texttyper. Vilket i sin tur resulterar till att deras läsförmåga 

utvecklas och avanceras. Genom att sedan ställa frågor på texten så får de öva på att 

komma ihåg information och leta rätt på det centrala i texten. Det är också lättare för 

läraren att bedöma elevernas läsförståelse förmåga utifrån den här metoden.  

 

I slutändan så anser jag att en kombination mellan självständigt arbete och gemensamma 

diskussioner är det bästa för eleven. På så vis så får eleverna träna på alla de viktiga 

delarna som krävs för att utveckla en bra läsförståelse förmåga. De får träna på att svara 

på frågor på texten. Reflektera och diskutera både texten/bilden och bortom dessa. Genom 

ett varierat arbetssätt så kan eleverna ta del av materialet på ett bra sätt och i sin tur skapa 

en god grund för framtiden. 

 

Det jag har lärt mig utifrån den här studien är att det är viktigt att granska de läromedel 

som man har tänkt använda sig av. Det finns en djupare dimension inom läromedel som 

man kan arbeta med om man har kunskapen och möjligheten till att granska dessa djupare. 

Innan den här studien så var jag inte medveten om hur bild och textsamspelet kan påverka 

läsaren. Det har gjort mig mer uppmärksam på vad bild och text försöker förmedla till 

läsaren. Jag har också lärt mig att saker som vi tycker är självklart och lättförstått kan 

vara omöjligt att förstå för någon med en annan kulturell bakgrund. Det är därför extra 

viktigt att man granskar läromedlen och försöker finna svårförstådda aspekter. 

5.5 Vidare forskning 

Nästa steg för den här undersökningen skulle vara att göra en empirisk undersökning där 

man kan testa och se ifall teorierna och resultatet överensstämmer med verkligheten och 

hur eleverna uppfattar dessa läromedel. 
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