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Abstract  

 
This study examines the representation of semiotic modalities and the interaction between illustrations and 

semiotic modalities in one similar chapter in two textbooks for the upper secondary school. The study takes 

on a comparative approach between the subject of Swedish and the subject of Swedish as a second language. 

The comprehensive method used in this study is that of critical discourse analysis, primarily, employing 

the first dimension of Fairclough’s (1995) three-dimensional model. However, the study uses both a 

qualitative and a quantitative method to answer the research questions. The results show that both textbooks 

had the same kind of semiotic modalities. However, the book used in the subject of Swedish had a higher 

count of semiotic modalities in most cases except for word count, subheadings and depicting pictures based 

on pictures per page. Both books show an interaction between different semiotic modalities throughout the 

chapters, although used in a more efficient way in the book used for the subject of Swedish. Nevertheless, 

the book used for the subject of Swedish as a second language had a higher interaction between pictures 

and text. The conclusions drawn, point to the importance of educating students in the complex relationship 

of multimodal text, pictures and semiotic modalities. 
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1 Inledning 

Människan har under olika tidsepoker använt sig av olika resurser för kommunikation. 

När det skrivna språket tog form användes det främst för att beskriva lagar, genom handel, 

eller i religiösa sammanhang (Kress & Leeuwen, 2006, s. 21). I och med 

boktryckarkonsten på 1400-talet kunde texter massproduceras och det tryckta ordet 

infördes i den allmänna skolan i slutet på 1800-talet. Kunskap blev under denna period 

förknippad med att minnas olika verbaltexter (skriven text) (Danielsson & Selander, 

2014, s. 21). Läroböckerna bestod fram till 1960-talet till större del av verbaltext med 

någon enstaka faktabaserad illustration, men det skedde under denna tid en förändring i 

detta förhållande. De berättande inslagen i läroböcker övertogs av bilder medan 

skriftspråket i stället bestod till större del av faktatext, vilket visar att det inte är självklart 

om det är bilden eller texten som ska förmedla fakta eller ha ett berättande inslag 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 21). Detta innebär att det ur ett didaktiskt perspektiv blir 

väsentligt att kunna urskilja hur information presenteras och hur olika semiotiska 

modaliteter, det vill säga bild, text, rubriker och bildtexter kan användas för att förmedla 

information till elever (Danielsson & Selander, 2014, s. 21). 

 

I kursplanen för svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet, står det i båda 

ämnenas syfte att elever ska utveckla en förmåga att ”läsa föränderliga texter” 

(Skolverket, 2011c, 2011d). Det står även i kursplanen för svenska 1 att elever ska kunna 

”läsa andra typer av texter” respektive att elever ska använda ”texter av olika slag […] 

för att utveckla ett varierat och nyanserat språk” i svenska som andraspråk 1 (Skolverket, 

2011c, 2011d). Föränderliga texter, och texter av olika typer och slag, är precis vad denna 

studie undersöker, närmare bestämt: multimodala texter. En multimodal text är en text 

som är komponerad av olika meningsbärande mönster som bilder, illustrationer, och 

grafisk layout som tillsammans bildar en helhet (Björkvall, 2009, s. 8).  

 

Vidare står det i läroplanen för gymnasiet under rubriken ”Övergripande mål och 

riktlinjer” att elever ska kunna ”använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation 

och lärande” (Skolverket, 2011b) vilket skulle kunna tolkas som multimodala texter även 

om det inte explicit uttrycks i styrdokumenten. Detta innebär alltså att skolan ska ge elever 

andra verktyg för att kunna söka kunskap och inhämta information, exempelvis i form av 

att kunna tolka semiotiska modaliteter såsom text, bild, rubriker och bildtexter. Därför är 

det relevant att analysera hur dessa semiotiska modaliteter används i läromedel. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra hur olika semiotiska modaliteter samspelar med 

varandra i ett läromedel i svenska 1 och ett i svenska som andraspråk 1 för gymnasiet. 

Studien har en komparativ ansats och ämnar belysa likheter och skillnader mellan 

ämnenas läroböcker. Denna komparativa ansats innebär att en jämförelse mellan 

läroböckerna kontinuerligt utförs i undersökningen. Studien utgår från följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka semiotiska modaliteter representeras i läromedlen? 

2. Hur samspelar bild och andra semiotiska modaliteter i läromedlen för att skapa 

mening?  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom läromedel, multimodala textanalyser 

och hur olika semiotiska resurser kan påverka förståelsen av ett innehåll. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av den forskning som presenterats.  

3.1 Läromedelsforskning 

Enligt Skolverkets (2006) rapport om läromedlens roll i skolan, har läromedel en stor 

påverkan på vad som behandlas i undervisningen och få lärare arbetar helt utan 

läroböcker. En anledning till att lärare väljer ett visst läromedel beror på om det 

överensstämmer med lärarens egen syn på kunskap och lärande, samt den egna 

undervisningsstilen (Skolverket, 2006, s. 130; Wikman, 2014, s. 23). Wikman (2014, s. 

23) förklarar att läroböckers främsta uppgift är att främja elevers lärande. Han menar att 

läroböcker även skapar en norm för vad som anses nödvändigt att lära sig och att sättet 

som informationen i läroböcker presenteras på skapar en modell för lärande. Vidare 

menar Wikman (2014, s. 24) att olika typer av grafiska hjälpmedel som kursivering, 

rubricering eller svärtning kan stödja läsaren. Dock bidrar detta till att 

läroboksförfattarnas intentioner kan få andra effekter än det väntade. Med det menar han 

att även om författarna har tänkt sig en viss presentationsform som ska hjälpa eleverna 

memorera ett innehåll kan den i stället utvecklas till ett redskap för att komprimera det 

lästa och därmed underlätta förståelsen (Wikman, 2014, s. 24). Dessutom menar 

Pettersson (2014, s. 121) att såväl bilder som texter i läroböcker bör vara utformade så att 

eleven kan ta till sig texten utan onödiga problem och att lärare av den anledningen bör 

ha kompetens att utvärdera läroböcker. Enligt Kress (2004) skapar varje semiotisk 

modalitet i en text ett krav på läsaren att tolka dess avsedda betydelse. Semiotiska 

modaliteter har således en stor inverkan på betydelserna i en text och Kress (2004, s. 111) 

menar av den anledningen att läroboksförfattare bör ha kännedom om hur semiotiska 

modaliteter kan påverka betydelserna och förståelsen av en text. 

 

3.2 Multimodal textanalys 

Borgfeldt och Lyngfelt (2014) utförde en multimodal textanalys av elevtexter i årskurs 

tre på lågstadiet. Eleverna fick i uppgift att utföra en avslutande uppgift om stenåldern på 

ett så utförligt sätt som möjligt och läraren förklarade att de fick använda skrift såväl som 

bild i sina presentationer. Totalt samlades fyra elevtexter in för analys där två elever hade 

svenska som sitt förstaspråk och två av eleverna svenska som andraspråk (Borgfeldt & 

Lyngfelt, 2014, s. 139). Utifrån detta kunde det analyseras hur eleverna, genom 

utnyttjandet av olika semiotiska resurser, positionerar sina svar genom att ge tyngdpunkt 

åt viss information och åsidosätta annan och om det fanns skillnader i hur eleverna 

uttryckte sig beroende på deras förstaspråk (Borgfeldt & Lyngfelt, 2014, s. 149). Totalt 

användes sex olika semiotiska resurser i presentationerna: bild, färg, skrift, symboler, 

pratbubblor och rutor. Bild och färg var de dominerande resurserna i elevernas texter 
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vilket innebär att eleverna gav extra tyngd åt dessa resurser. Eleverna valde även att 

placera föremål de ansåg viktigare i förgrunden och mindre viktiga i bakgrunden 

(Borgfeldt & Lyngfelt, 2014, s. 149). Skriften ansågs i elevtexterna som komplementär 

till bilderna även fast det enligt lärarens instruktioner tilläts använda båda. Dock menar 

Borgfeldt och Lyngfelt (2014) att detta kan bero på flera orsaker, till exempel att eleverna 

ansåg det mindre ansträngande att rita än skriva och att uppgiften i sig uppmuntrade till 

multimodalt meningsskapande. Forskarna lyfter även att uppmuntrandet till multimodala 

texter kan vara ett sätt att få alla elever att uttrycka sig, även om de inte har svenska som 

modersmål (Borgfeldt & Lyngfelt, 2014, s. 151).  

 

Martinez och Harmon (2012) utförde en undersökning av bilderböcker där relationen 

mellan bild och text analyserades i böcker för yngre, respektive äldre åldrar. Utifrån 

resultatet av studien visade det sig att bild hade en större betydelsebärande roll i böcker 

för yngre åldrar än i böcker för äldre åldrar. I böcker för de yngre åldrarna hade bild en 

betydande roll för handling, karaktärer, känslor och miljö medan bilderna i böcker för 

äldre åldrar endast hade en betydande roll för miljö och karaktärsrelationer. Det här 

medför enligt Martinez och Harmon (2012, s. 337) att det sätts olika typer av 

förväntningar på läsaren beroende på ålder. Yngre läsare måste på så sätt fokusera mer på 

bilderna för att ta del av betydelsefull information medan äldre läsare måste fokusera mer 

på texten och inte behöver vara lika uppmärksam på bilderna eftersom de viktigaste 

delarna oftast finns i texten (Martinez & Harmon, 2012, s. 337).  

 

Daly och Unsworth (2011) undersökte relationen mellan bild och text i grundläggande 

prov där läsmaterialet och frågorna analyserades. Analysen utfördes utifrån om bilderna: 

antingen samspelade med varandra där bild eller text förstärkte den andre utan att lägga 

till ny information, eller om bild och text kompletterade varandra med ny information. 

Resultatet visade att elever oftare svarade rätt på frågor där bilderna samspelade med 

varandra snarare än att ge komplementär information. Anledningen till detta är enligt 

Daly och Unsworth (2011, s. 64) att betydelser förstärks när bild och text samspelar med 

varandra till skillnad från när bild och text är komplementär och olika betydelser måste 

sättas ihop för att skapa en förståelse. Enligt Daily och Unsworth (2011) innebär dock 

förekomsten av bilder i texter inte automatiskt att texten blir enklare att förstå utan 

förståelsen beror på vilket sätt det samspelar med resten av texten. 

 

I sin avhandling undersökte Ferlin (2014) biologins mångfald i läroböcker i biologi ur ett 

socialsemiotiskt perspektiv och bland annat hur multimodalitet kan vara en möjlighet för 

meningsskapande. Med andra ord hur innehållet presenteras i böckerna och hur de är 

designade. Hon menar att det finns två sidor av hur semiotiska modaliteter används. Å 

ena sidan kan den förstärka meningsskapande eftersom mening erbjuds på olika sätt, å 

andra sidan kan innehållet bli för komplext och svårt att förstå (Ferlin, 2014, s. 52). Enligt 

hennes resultat var komplexiteten i bokuppslagen varierande. Vissa uppslag bestod till 

stor mängd av semiotiska modaliteter som hade en hög samverkan med varandra medan 
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andra uppslag bestod av en lägre mängd modaliteter som även hade en lägre samverkan. 

Ferlin (2014, s. 53) menar därför att både en låg och hög grad av samverkan mellan 

modaliteter kan komma att påverka elevers meningsskapande. En för hög komplexitet 

och samverkan som initialt var tänkt att stimulera meningsskapande kan i stället bli ett 

hinder och bidra till att läsaren i stället avstår eller ger upp försöken att tränga sig in i 

texten. Ferlin (2014) anser av den anledningen att fortsatta undersökningar av hur olika 

semiotiska modaliteter samverkar i multimodala texter skulle vara intressant (Ferlin, 

2014, s. 53). 

 

3.3 Färg i läromedel 

O’Neil (2011) menar att relationen mellan text och bild kan komma att påverka 

förståelsen av en text. Hon menar att bildens olika element såsom färg, form, linjer och 

dess komposition bidrar till förståelsen av texten samt underförstådda budskap. I en 

lärobok som undersöktes av O’Neil (2011, s. 216) användes exempelvis ljusa guldiga 

färger för att beskriva de goda karaktärerna och den onda karaktären beskrevs med 

mörkare toner för att framhäva skillnaden mellan gott och ont. På så sätt kan färg 

användas för att skapa olika betydelser och implikationer (O’Neil, 2011, s. 216). Enligt 

Pettersson (2014, s. 101) upplevs ljusa nyanser som bättre och mer positiva än mörkare 

nyanser. Han menar även att färg kan användas för att förena olika element i texten men 

att färg som har en betydelsebärande funktion inte bör blandas med en rent dekorativ färg 

eftersom detta kan skapa förvirring. Han menar därför att det är viktigt att färg används 

på ett konsekvent sätt (Pettersson, 2014, s. 101).  

 

På liknande sätt menar Kress och Van Leeuwen (2002, s. 347–348) att färg har använts 

under en lång tid för att förmedla olika betydelser i olika sammanhang. Redan under 

medeltiden användes färg för att uttrycka olika idéer, som exempelvis fred. Vidare menar 

Kress och Van Leeuwen (2002, s. 349) att färg kan användas för att öka 

koncentrationsförmågan. De menar även att färg inte bara uttrycker en känsla som 

exempelvis ”lugn” utan att färg även kan användas som en social interaktion att ”lugna 

ner”. De beskriver även ett exempel på hur färg används i en lärobok för att å ena sidan 

förena olika element och å andra sidan avgränsa dessa element mot andra. I en lärobok 

användes färgen röd i alla rubriker, sidnummer och kapitelnummer vilket skapade ett 

samspel mellan dessa element medan alla övningar bestod av färgen lila (Kress & Van 

Leeuwen, 2002, s. 349). På så sätt skapas en sammanhållning av vissa delar i boken 

samtidigt som det skapas en avgränsning mot andra delar i boken (Kress & Van Leeuwen, 

2002, s. 349).  
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3.4 Bild i läromedel 

Bilder är kodade meddelanden som fungerar i ett visst socialt sammanhang och det kan 

därför vara svårt för elever att exempelvis tolka en bilds avsedda mening från en annan 

kultur eller tidsperiod (Pettersson, 2014, s. 68; Basal, Celen, Kaya & Boğaz, 2016). Detta 

styrks även av Kress (2004) som menar att betydelser i bilder kopplas till specifika 

samhällen och kulturer, där betydelserna är ämnade att tolkas av medlemmarna i den 

kulturen. Vidare menar Kress (2004) att bilder har en avsedd betydelse som skaparen av 

bilden vill att betraktaren ska förstå. Dock är bilder och symboler komplexa meddelanden 

av ord, bokstäver, färg, typsnitt och kulturella betydelser som kan vara svåra att tolka 

(Kress, 2004, s 111). I en bild får läsaren även större frihet för tolkning än i en verbaltext 

eftersom det finns flera element i en bild som kan tolkas på olika sätt. Pettersson (2014, 

s. 81) menar därför att bilderna i läromedel ska ha för avsikt att tolkas på det enklaste 

sättet av läsaren men att det ändå ofta sker en subjektiv tolkning av bilderna. Av den 

anledningen menar Pettersson (2014) att läromedelsförfattare och läromedelsförlag bör 

ha ett tydligt syfte med bilder och att det ska finnas en tydlig förklaring i bild- eller 

brödtext för att undvika missförstånd. Vidare beskriver Pettersson (2014, s. 82–83) 

bilders olika funktioner i läromedel och vad de kan ha för effekt på förståelsen. Han 

beskriver att dekorativa bilder ofta anses ha en hämmande effekt på förståelsen av 

verbaltexten och skapa förvirring om det inte finns ett tydligt samspel mellan bild och 

text. Förklarande bilder bidrar till att ge ytterligare förklaringar till delar i texten som är 

svåra att förstå och att föreställande bilder förstärker de viktigaste händelserna i texten. 

Enligt Reichenberg (2014) ökar förståelsen av en text om bilden tydligt åskådliggör 

textinnehållet och att erfarna läsare kan utnyttja informationen i bilden medan svaga 

läsare däremot behöver vägledning. Reichenberg (2014) menar därför att det är viktigt att 

bilder är integrerade i texten på ett effektivt sätt och att det hänvisas till bilden i texten. 

Hon menar även att om det är allt för många bilder, tabeller, illustrationer och rutor kan 

förståelsen för texten i stället bli sämre. Detta eftersom det blir för mycket intryck och 

läsaren vet inte hur texten ska läsas och om all information är viktig (Reichenberg, 2014 

s. 33).  

 

Basal et al. (2016) utförde en undersökning för att analysera bilders funktion och 

representation i fyra läroböcker i engelska. Deras resultat visade att läroböckerna bestod 

till större del av föreställande bilder snarare än dekorativa. Anledningen till detta är enligt 

Basal et al. (2016) att författarna till läroböckerna hade för avsikt att underlätta förståelsen 

av texten med hjälp av en föreställande bild i stället för en dekorativ. Detta eftersom 

dekorativa bilder medför minimal information till innehållet av en text och fungerar 

snarare som en utsmyckning av texten (Basal et al., 2016, s. 531; Pettersson, 2014). Basal 

et al. (2016) menar att bilderna som används i läroböcker bör väljas med försiktighet för 

att öka fördelarna med att förstärka elevers förståelse av texten och att undvika 

slumpmässigt valda bilder som kan medföra en sämre förståelse för texten. När text och 

bild kompletterar varandra underlättar det även minnet av vad texten handlar om, mer än 

om bild används isolerat utan text eller vice versa (Basal et al., 2016). 
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3.5 Sammanfattning 

Gemensamt för den forskning som tagits upp i avsnitt 3 är att alla textens olika delar kan 

ha en betydelse för förståelsen av texten. Beroende på hur dessa semiotiska modaliteter 

används, hur många de är och vilka typer av bilder som används kan läsarnas förståelse 

antingen öka eller minska. Det finns mycket att förstå och tolka i en bild både explicit och 

implicit. Förståelsen av att relationen mellan bild och text kan förstärka nämnda 

betydelser, förklara nya betydelser och underlätta förståelsen av en text, är av yttersta vikt 

(Martinez & Harmon, 2012; Daily & Unsworth, 2011; O’Neil, 2011; Basal et al., 2016). 

Av den anledningen uppmanar forskarna att lärare undervisar elever i denna komplexa 

relation för att på så sätt få elever att förstå innehållet i texter på ett bättre sätt. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp för studien. 

4.1 Sociosemiotik 

Det sociosemiotiska perspektivet grundades av Halliday (1978) och förklaras på svenska 

av Björkvall (2009, s. 12). Det går att dela upp perspektivet i två delar där socio- innebär 

att teorin är socialt orienterad. Detta betyder att allt betydelseskapande är socialt motiverat 

i människors behov att bilda mening med andra och att anledningen till att språk och 

kommunikation ser ut som det gör existerar i de sociala sammanhangen (Björkvall, 2009, 

s. 12). Den andra delen -semiotik innebär läran om betydelser. Utifrån det semiotiska 

perspektivet behöver således betydelser och uttryck inte endast innefatta verbalspråket. 

Om kommunikationen sker verbalt eller genom bild måste dock språk och bild ha resurser 

för att kunna uttrycka de betydelser som kommunikatören eftersträvar. Finns inte dessa 

resurser menar Björkvall (2009, s. 12) att dessa uttrycks med hjälp av andra 

kommunikationssätt. Det sociosemiotiska perspektivet innebär med andra ord att 

människor behöver uttrycka betydelser och gör detta via språk och andra 

kommunikationssätt med så välfungerande resurser som möjligt.  

 

4.1.1 Metafunktioner 

Björkvall (2009, s. 11, 57) beskriver att betydelser kan uttryckas genom verbalspråk eller 

bild och att dessa betydelser kan kategoriseras i tre grupper, som utgår från 

sociosemiotiken, och benämns metafunktioner: ideationella, interpersonella och 

textuella. Den ideationella metafunktionen fokuserar på hur människor och föremål 

relateras till varandra i en text. Det kan beskrivas som att människor behöver kunna skapa 

olika verkligheter vid kommunikation genom att exempelvis beskriva eller avbilda vem 

som gör vad mot någon annan eller var i ett fysiskt rum som något återfinns. Vidare 

beskriver Björkvall (2009, s. 62–63) den ideationella metafunktionen utifrån två 

processer: den narrativa och den konceptuella. Den narrativa processen uttrycks framför 

allt av vektorer som pilar, linjer eller blickar som pekar mot en specifik riktning i texten. 

Det föremål eller den människa vektorn utgår ifrån kallas för aktör och den deltagare som 

vektorn pekar mot kallas för mål. Det centrala i den narrativa processen är att den 

fokuserar på förändring i bilden. Den konceptuella processen uttrycks via statiska 

representationer och saknar helt vektorer, och deltagare knyts i stället ihop som över- och 

underordnad samt som bärare och attribut. Till exempel fungerar människors kläder i 

reklambild eller -film som attribut och personen som bär kläderna blir bärare. Kläderna 

får då värden som tillsammans bygger upp betydelser kring bäraren (Björkvall, 2009, s. 

72). En typisk representation för över- och underordnad är när begrepp presenteras i 

illustrationer med hjälp av en så kallad trädstruktur. Beroende på var begreppen är 

placerade i trädens grenar blir de tilldelade en över- eller underordnad i relation till de 

andra begreppen (Björkvall, 2009, s. 74–75). 
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Den interpersonella metafunktionen kan beskrivas genom att språk och bilder också kan 

användas för deltagande i olika sociala aktiviteter, exempelvis genom frågor. Denna typ 

av betydelser som är knutna till social interaktion hör till den interpersonella betydelsen 

(Björkvall, 2009, s. 11). Vidare förklarar Björkvall (2009, s. 29) att i alla typer av texter 

skapas och upprätthålls olika typer av mänskliga relationer och att människor ofta vill 

påverka eller uträtta något när man kommunicerar. En bild kan även kräva eller erbjuda 

något till betraktaren. Detta kan exempelvis ske genom hur en person i en bild gestaltas 

via blickar, placering, kroppshållning och ansiktsuttryck. En person som är avbildad i 

närbild kan uppfattas påträngande eller personlig beroende på hur den tolkas och en 

person som avbildas på avstånd kan uppfattas som distanserad. Det är med andra ord hur 

den sociala interaktionen via bild och skrift fungerar i multimodala texter som den 

interpersonella metafunktionen fokuserar på (Björkvall, 2009, s. 29–31).  

 

Den textuella metafunktionen har att göra med hur de tidigare två nämnda 

metafunktionerna knyts samman och fungerar som texter i kommunikativa sammanhang. 

För att ett meddelande ska fungera måste det formuleras så att det uppfattas som en 

meningsfull helhet av den som deltar i kommunikationen (Björkvall, 2009, s. 12). Den 

textuella metafunktionen fokuserar på vad Björkvall (2009, s. 84) beskriver som 

kompositionens betydelse. Kompositionens betydelse innebär att textelementens 

betydelsepotential studeras i relation till var de är placerade och om de är visuellt 

framskjutna för att presenteras som viktiga och fånga läsarens uppmärksamhet. Det 

fokuseras även på hur layout-val kan skapa betydelser med hjälp av avgränsning och 

samband mellan textelement. Björkvall (2009, s. 85) understryker att komposition inte 

endast fokuserar på var ett textelement placeras utan snarare på hur framskjutna de är i 

relation till andra och hur det på detta sätt kan förenas eller separeras med andra delar av 

texten.  

 

4.1.2 Multimodalitet  

Selander och Kress (2010, s. 26) menar att multimodalitet innefattar de resurser som 

används för att tolka världen och skapa mening. Föremål, gester, bilder och ord betyder 

inte något i sig utan får sin betydelse av de sammanhang det skapas och används i. 

Multimodala texter innefattar sådana resurser som med flera kommunikationsformer 

bildar en helhet. Exempelvis kan det vara en text som kombineras med bilder eller 

illustrationer (Björkvall, 2009, s. 8). Björkvall (2009, s. 8) menar att det inte bara är 

förekomsten av bilder som gör texten multimodal utan även den grafiska utformningen. 

Alltså hur olika delar av en layout bildar meningsbärande mönster och att alla delar av en 

textyta kan vara meningsbärande. Det är sådana typer av texter som analyseras i denna 

studie. 
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4.1.3 Semiotiska modaliteter 

Björkvall (2009, s. 13) beskriver en semiotisk modalitet som en organiserad uppsättning 

av semiotiska resurser. Med semiotiska resurser menar Björkvall (2009) 

meningsskapande material som används för kommunikation. När dessa resurser används 

på ett systematiskt sätt kallas de semiotiska modaliteter. Texter som är multimodala är 

alltså komponerade av vad som benämns semiotiska modaliteter och exempel på dessa 

är, färg, talat eller skrivet språk, bilder och gester, teckningar, fotografier, grafer eller 

olika former av symboler (Björkvall, 2009, s. 13–15).  

 

4.1.4 Vidgade textbegreppet  

Enligt Björkvall (2009, s. 167) kan begreppet text, ur en vardagsspråklig betydelse, 

beskrivas som skriftligt språk som ofta är linjärt. Han förklarar dock ett vidgat 

textbegrepp som även innefattar bild och illustrationer. Han menar att texter som är tydligt 

skriftspråkliga sällan skapas helt utan bilder eller grafik och att alla texter har ett typsnitt 

och former på bokstäver som kan vara betydelsebärande i sig. Många skrivna texter har 

även en illustration eller bild som i viss mån är relaterade till varandra (Björkvall, 2009, 

s. 7).  

 

Vidare menar även Selander och Kress (2010, s. 30) att begreppet text har vidgats till att 

även innefatta talat språk och bildmediet. Dagens kommunikationsmönster omfattar i dag 

inte endast skrivande av verbaltexter utan även urval och editering av bild i kombination 

med eget skrivande. Detta innebär att lära sig läsa och skriva text i dag inte betyder samma 

sak som för trettio år sedan. I dag innebär det även att man ska behärska ett komplext 

system av hur man kan kombinera såväl skrift som andra representationer för att skapa 

mening och kommunicera (Selander & Kress, 2010 s. 30).  

 

4.2 Didaktisk design 

Selander och Svärdemo-Åberg (2009, s. 23) beskriver didaktisk design som ”ett teoretiskt 

perspektiv som elaborerar förståelsen av lärandet utifrån människans teckenskapande 

aktiviteter”. Med detta menas att människan förhåller sig till världen genom att omvandla 

information och forma en egen förståelse i samspel med andra där det centrala i detta 

perspektiv är olika slags språkliga tecken och medier (ljud, bokstäver, ytor, böcker, film, 

digitala medier, rörelser, linjer). Det är genom att bearbeta denna information som 

människan uttrycker vad och hur hon förstår omvärlden. Dessa teckensystem utgör 

grunden för utforskandet av och kommunikationen kring världen där människan ses som 

en tecken- och symbolskapande varelse. Utifrån det designteoretiska perspektivet ses 

lärandet inte som ett ting utan som en process av teckenskapande aktiviteter (Selander & 

Svärdemo-Åberg, 2009, s. 21–22).  
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Det designteoretiska perspektivet fokuserar på elevers samspel med varandra, med olika 

medier och med läraren där utgångspunkten för lärandet är meningsskapande, 

kommunikativa handlingar. Designperspektivet lyfter fram den formande process som 

lärare och elever medverkar i. Det omfattar bland annat insatser som görs av exempelvis 

läromedelsförlag, arkitekter eller mjukvaruföretag för att designa nya och mer flexibla 

förutsättningar för lärande genom utformandet av läromedel, skolbyggnader och 

lärprogram (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 24–25).  

 

Selander och Svärdemo-Åberg (2009, s. 27) menar att val av teckensystem inte bara 

medför estetiska preciseringar, utan även innehållsliga, eftersom text och bild inte 

uttrycker samma saker utan medför olika slags informationer som kan tolkas på olika sätt. 

Att välja uttryckssätt innebär därför även att välja innehåll. De menar att det inte finns ett 

absolut och givet innehåll bakom en form eller gestaltning eftersom vi visar vad vi förstår 

genom att visa hur vi förstår. Detta sker genom vad som ställs i förgrunden och 

bakgrunden, vilket syftar på vad som fokuseras och vad som tas förgivet i en 

representation.  

 

Eftersom texter och medier erbjuder många olika tolkningsalternativ kan en text upplevas 

som rhiozmatisk (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 30). Detta innebär att en text kan 

ha en inre logik och struktur i hur den ska läsas men samtidigt ha flera möjliga läsvägar. 

För att konstruera texter eller symboler som fungerar i en kommunikationssituation 

behövs olika former av organiserade principer inom teckensystemen och texterna såväl 

som utanför dessa vilka är socialt förankrade. Detta brukar benämnas genrer eller en 

social norm för teckenanvändning (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 30). 
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5 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som används för studien och hur analysverktygen 

används vid analysen. Materialet och urvalet av materialet beskrivs även i detta avsnitt 

och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

5.1 Metod 

Metoden som används i denna studie tar avstamp i den kritiska diskursanalysen som 

Björkvall (2003) beskriver som socialt konstruerande sätt att se på verkligheten. Med 

detta menas att sociala processer och praktiker vävs samman med betydelsesystem som 

resulterar i texter (Björkvall, 2003 s. 19). Enligt Faircloughs (1995) tredimensionella 

modell innefattar varje kommunikativ händelse (ett fall av språkbruk) tre dimensioner: 

den består av en text (tal, skrift, bild eller en blandning av olika semiotiska modaliteter), 

den består av en diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter och 

den består av en social praktik. När diskursanalys utförs av en kommunikativ händelse 

ska dessa tre dimensioner beaktas (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 72–75). Utifrån 

dessa tre dimensioner riktar denna studies frågeställningar in sig på den första 

dimensionen: (1) den multimodala textens egenskaper i läroboken (text). Diskursanalysen 

i denna studie utförs med andra ord på text-dimensionen. Dock kan resultaten utifrån text-

dimensionen komma att ge underlag för förståelse av de två andra dimensionerna: (2) hur 

textförfattare bygger på existerande diskurser för att skapa en text och hur dessa kan 

tolkas av textmottagare och läsare (diskursiv praktik): (3) den bredare sociala praktik som 

den kommunikativa händelsen är en del av, som i detta fall är skolvärlden (social praktik) 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 72–75). Detta är den övergripande metoden, men 

huvudfokus ligger på den multimodala textanalysen som beskrivs nedan. 

 

Studien är en diskursanalys med fokus på multimodala inslag i text. Resultaten kommer 

att analyseras kvalitativt med kvantitativa inslag. Kvalitativa undersökningar bygger på 

närstudier och ger en djupare förståelse för det som analyseras medan kvantitativa 

undersökningar bygger på räknebara uppgifter och ger ett mer övergripande resultat 

(Lagerholm, 2010, s. 30). Huvudsakligen kommer en kvalitativ ansats att utföras enligt 

Fejes och Thornberg (2015) och benämns ”tolkning” som kan förklaras med att forskaren 

går utöver den direkta innebörden i en text till en djupare och mer spekulativ tolkning av 

texten. På detta sätt tolkas sambanden mellan de semiotiska modaliteterna och hur dessa 

samspelar med varandra.  

 

För att uppnå syftet med studien används främst en multimodal analysmodell som 

beskrivs av Björkvall (2009) men det används även delar av en analysmodell som 

beskrivs av Danielsson och Selander (2016). Utifrån dessa modeller har en modifierad 

analysmodell utformats för att passa denna studie. Den primära utgångspunkten har lagts 

vid analysmodellen som beskrivs av Björkvall (2009) som tar avstamp i de tre 
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metafunktionerna som beskrevs i avsnitt 4.1.1. Analysmodellen som används i denna 

studie kan ses i bilaga 1. 

5.1.1 Analysverktyg 

För att kartlägga vilka semiotiska modaliteter som representeras i läromedlen har det 

utförts en kvantitativ inventering med utgångspunkt i en explorativ ansats, vilket innebär 

att kategorier av semiotiska resurser definieras efter hand som de påträffas i materialet. 

En tabell har utformats för att räkna hur många och vilka semiotiska modaliteter som 

representeras i läroböckerna. På detta sätt ges det en tydlig bild över representationen av 

de olika semiotiska modaliteterna i läromedlen. Bland annat analyseras hur många 

dekorativa bilder som finns, hur många förklarande bilder som finns och hur många 

symboler, typsnitt och färger som används. Eftersom läromedlen erhölls i fysisk form 

utfördes ett stickprov på ordantalet i brödtexten på de åtta första sidorna i varje bok. För 

utförandet av denna analys krävs en definition på vad som exempelvis betraktas som en 

dekorativ bild respektive en förklarande bild. Nedan följer en beskrivning av hur dessa 

bildtyper, och semiotiska modaliteter definieras för utförandet av den kvantitativa 

analysen: 

 

• Bild – Här räknas alla bilder oavsett bildtyp.  

• Dekorativa bilder – Till denna kategori hör bilder som inte förstärker texten på 

något sätt utan snarare är till för utsmyckning. 

• Förklarande bilder – Dessa bilder bidrar på något sätt med ytterligare 

förklaringar till delar i texten (Pettersson, 2014, s. 82–83). 

• Föreställande bilder – Dessa bilder förstärker de viktigaste händelserna i texten 

(Pettersson, 2014, s. 82–83). 

• Symboler – Här räknas symboler som exempelvis cirklar, ovaler, trianglar, 

kvadrater eller rektanglar (Pettersson, 2014, s. 100). 

• Inramning – Detta innebär att en text eller annat är inramad i en ruta.  

• Färg – Det kommer analyseras hur många olika typer av färger det finns i 

uppslagen. Färg i bilder räknas inte till denna kategori. 

• Typsnitt – Det analyseras hur många olika typer av typsnitt det finns i uppslagen.  

• Rubriker – Antalet rubriker och underrubriker räknas.  

• Ord – Här räknas antalet ord i brödtexten i de åtta första sidorna. Hit räknas inte 

ord som står vid sidan av brödtexten eller i inramningar utan endast ord som 

anses höra till brödtexten. 

 

För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur samspelar bild och andra semiotiska 

modaliteter för att skapa mening?” utgår studiens analysmodell från modellen som 

beskrivs av Björkvall (2009) men även delar av analysmodellen av Danielsson och 

Selander (2016). Det analyseras var olika delar är placerade i texten, hur de är utformade 

via färg eller storlek, vilka delar som är placerade i förgrund respektive bakgrund, om 
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bild förstärker text eller tvärtom, om olika delar i texten är avgränsade eller 

sammanbundna till varandra och om samma begrepp i bild även används i texten. 

Eftersom det utförs en analys av en mängd olika semiotiska modaliteter och olika aspekter 

på hur de används i texten förväntas ett svar på hur samspelet mellan dessa är. Nedan görs 

en utförlig beskrivning av vad som analyseras i denna del av analysmodellen. 

 

För det första kan olika textelement i en multimodal text tilldelas olika grader av 

hierarkier med hjälp av visuell framskjutenhet. Desto mer framskjutenhet det finns hos ett 

textelement desto viktigare antas det vara för textens betydelse. På samma sätt kan det 

sägas att ju mindre framskjutenhet ett textelement har desto mindre viktigt är det. Det 

analyseras här i vilken utsträckning som ett textelement är framskjutet utifrån det som 

presenteras i texten. Det finns olika sätt att tilldela visuell framskjutenhet och några 

exempel på dessa är: storlek, typsnitt, färg och förgrund (Björkvall, 2009, s. 100). Den 

främsta resursen för framskjutenhet som beskrivs av Björkvall (2009, s. 101) är storlek 

och att desto större någonting är desto viktigare antas det vara. Det är inte bara bilder som 

kan framskjutas med hjälp av storlek utan även text, såsom rubriker. Andra sätt att 

använda visuell framskjutenhet är att med hjälp av typsnitt, fetstil eller färg kontrastera 

någonting med andra typsnitt eller färger i texten (Björkvall, 2009, s. 101). Att placera 

någonting i förgrunden nära läsaren snarare än i bakgrunden är även ett sätt att skapa 

visuell framskjutenhet. 

 

För det andra handlar förankring eller avbyte om relationen mellan skrift och bild. Om 

relationen mellan bild och skrift har en förankringsrelation vägleder skriften läsaren och 

pekar på de betydelser som ska uppfattas som centrala i bilden. Med andra ord beskriver 

texten bildbetydelserna. Avbytesrelationer innebär i stället att skrift och bild kompletterar 

varandra genom att bidra med delbetydelser som sammantaget ger en annan överordnad 

betydelse. Dessa är vanliga i exempelvis tecknade serier där pratbubblorna bygger vidare 

på det tecknade (Björkvall, 2009, s. 25). På liknande sätt beskriver Danielsson och 

Selander (2016, s. 32) i sin modell hur samspelet mellan brödtext och bild fungerar och 

om de beskriver samma saker. Det kommer även analyseras om bilderna är rent 

dekorativa eller om de förstärker brödtexten på något sätt.  

 

Slutligen analyseras hur textelement kan presenteras som åtskilda eller besläktade via 

avgränsning och sambandsskapande. Björkvall (2009, s. 105) menar att det rör sig om en 

glidande skala där element presenteras som mer eller mindre skilda eller besläktade. Det 

finns olika hjälpmedel för att avgränsa ett textelement, men beroende på hur starkt eller 

svagt hjälpmedlet är som används, pekar det antingen mot sambandsskapande eller mot 

avgränsning (Björkvall, 2009, s. 105). Inramning är den starkaste formen för att avgränsa 

ett element mot ett annat. Detta görs via linjer eller andra tydliga avgränsare som 

färgplattor. Visuellt rim är en resurs för att skapa samband och innebär att textelement 

med samma färg skapar harmoni med varandra och på så sätt skapas ett samband mellan 
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dem. Visuellt rim behöver inte endast ha med färg att göra utan kan även innefatta att 

textelement har samma form (Björkvall, 2009, s. 105).  

 

Sammanfattningsvis kommer det som beskrivits ovan besvara studiens andra 

frågeställning eftersom olika semiotiska modaliteter analyseras: text, färg, form, linjer, 

storlek, typsnitt och hur alla dessa samspelar med varandra. Analysmodellen kan även ses 

i bilaga 1. 

5.2 Material 

För denna studie valdes två läroböcker att analyseras för gymnasiet, ett i respektive ämne. 

Boken som undersöktes i svenska är Insikter i svenska av Harstad och Tanggaard (2011) 

och i svenska som andraspråk undersöks Sätt full fart av Lygård (2013). För att underlätta 

fortsättningen av studien och utläsandet av resultatet kommer boken i svenska (Insikter i 

svenska) benämnas som ”bok Sve” och boken i svenska som andraspråk (Sätt full fart) 

som ”bok Sva”.  

5.2.1 Urval 

Urvalet av läromedlen gjordes via en sökning på några av de vanligaste förlagen: 

Gleerups, Studentlitteratur och Natur & Kultur. Det strävades även efter att erhålla två 

läroböcker från samma förlag, för att på något sätt erhålla så likvärdiga böcker som 

möjligt ämnena emellan. Att läroböckerna skulle vara fullständigt likvärdiga på grund av 

att de är från samma förlag är självklart inget som tas för givet. Däremot är det intressant 

att undersöka vilka skillnader och likheter det finns i läroböcker från samma förlag i två 

olika ämnen. Därefter utfördes en sökning av vilka läromedel som fanns tillgängliga, 

utifrån dessa förlag, vid Mittuniverstetets bibliotek i Sundsvall. Urvalet av material 

utfördes därför delvis från de kriterier som nämnts ovan, och delvis av vad som brukar 

benämnas ett tillgänglighetsurval eller bekvämlighetsurval. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015, s. 271) är det inte ovanligt inom pedagogik att använda sig av ett 

tillgänglighetsurval vid val av material. Exempelvis menar Fejes och Thornberg (2015, s. 

271) att det inte är ovanligt att forskare rekryterar studenter vid sitt universitet till sin 

studie. Även Denscombe (2017, s. 19) beskriver tillgänglighetsurvalet som oundviklig i 

nästan all forskning eftersom forskare ofta har begränsat med tid och pengar.  

 

De valda läromedlen är från förlaget Gleerups och är skrivna i enlighet med den nya 

läroplanen 2011 (Skolverket, 2011a). Bok Sva är utgiven 2013, och bok Sve 2011 med 

ett explicit uttryck att följa den nya läroplanen. Bok Sve riktar in sig på den första kursen 

i svenska och bok Sva riktar är tänkt att kunna användas på alla tre kurser i svenska som 

andraspråk.  

 

För att avgränsa materialet har ett likvärdigt kapitel i varje bok valts att analyseras. Båda 

böckerna har ett kapitel som heter ”Tala” och handlar om hur man konverserar, diskuterar 

och håller tal. Detta kapitel valdes att analyseras i båda böckerna för att få syn på vilka 
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likheter och skillnader det finns i ämnena i ett kapitel som berör samma område. Kapitlet 

i bok Sve består av sidorna 6–46 (totalt 40 sidor) och kapitlet i bok Sva av sidorna 24–44 

(totalt 20 sidor). 

5.3 Metoddiskussion 

För att avgränsa studiens omfattning gjordes valet att en detaljerad analys utfördes av de 

fyra inledande sidorna i varje lärobok för att få en djup inblick i böckerna. Sedan utfördes 

en övergripande analys på aspekter av resterande delar av kapitlen för att komma fram 

till en övergripande slutsats i hur semiotiska modaliteter samspelar med varandra. 

Kapitlen som har analyserats i böckerna är inte heller lika långa vilket kan ha påverkat 

resultatet. Kapitlet i bok Sve var 20 sidor längre än det i bok Sva. Dock anses inte 

längdskillnaden ha påverkat studien markant och detta har funnits i åtanke under studiens 

och analysens gång.  

 

I den kvantitativa analysen undersöks hur stor del text det finns i båda läromedlen genom 

att räkna antalet ord i brödtexten via ett stickprov på åtta sidor. Anledningen till att det 

utförs ett stickprov är för att läromedlen inte finns tillgängliga digitalt. Eftersom kapitlet 

i bok Sve är 20 sidor längre hade detta antagligen även resulterat i att denna bok fick ett 

större antal ord om hela böckerna hade räknats. Orden räknas manuellt i de fysiska 

böckerna vilket kan leda till en viss felmarginal i ordantalet.  

 

Analysresultatet i denna studie är beroende av hur de semiotiska modaliteterna definierats 

och av de principiella val som utförts under analysen. Vad som i denna studie exempelvis 

analyseras som visuellt framskjutet eller avgränsat kan skilja sig från hur andra studier 

definierar detta. Med reliabilitet menas att en undersökning ska ge samma information 

om den upprepas och med validitet menas att undersökningen mäter det den är avsedd att 

mäta (Wikström, 2013, s. 39, 44). Om studien skulle upprepas skulle den antagligen ge 

samma information och studien mäter även det den är avsedd att mäta. Däremot kan 

analysresultatet ha påverkats av den kvalitativa analysen som ämnar att tolka resultatet.  
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6 Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av läroböckerna. Kapitlet inleds med 

den kvantitativa inventeringen av semiotiska modaliteter som presenteras med hjälp av 

tabeller. Sedan presenteras den kvalitativa analysen av de fyra första sidorna i respektive 

bok. Eftersom en sådan analys blir väldigt detaljerad att utföra på samtliga 60 sidor följer 

sedan en övergripande analys på aspekter av resterande delar av kapitlen för att 

åskådliggöra hur semiotiska modaliteter samspelar med varandra. Detta avsnitt anlägger 

även en komparativ ansats för att belysa likheter och skillnader mellan läromedlen. Den 

kvalitativa analysmodellen kan ses i bilaga 1. 

6.1 Vilka semiotiska modaliteter representeras? 

I detta avsnitt kartläggs förekomsten av vilka semiotiska modaliteter som representeras i 

läromedlen utifrån den kvantitativa modellen som beskrevs i avsnitt 5.1.1. Analyserna 

utförs kontinuerligt på båda böckerna där en jämförelse även synliggörs mellan böckerna.  

6.1.1 Representation av semiotiska modaliteter 

Tillvägagångssättet för inventeringen av olika semiotiska modaliteter kan beskrivas som 

explorativ. Med det menas att de semiotiska modaliteterna definierades efterhand som 

analysen utfördes. I tabell 1 visas en sammanställning av de totala antalen förekomsterna 

av olika semiotiska modaliteter. Notera att ordantalet är ett stickprov på de åtta första 

sidorna i brödtexten.  

 

Tabell 1. Representation av semiotiska modaliteter i ett kapitel ur läromedlen. 

 

Semiotiska 

modaliteter 
Bok Sve Bok Sva         

Bilder 15 9 
    

Dekorativa Bilder 4 1 
    

Förklarande bilder 1 1 
    

Föreställande bilder 10 7 
    

Symboler 44 31 
    

Inramning 9 5 
    

Färg 5 5 
    

Typsnitt 3 2 
    

Huvudrubriker 9 8 
    

Underrubriker 55 71 
    

Ord 933 1 574         
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I tabell 1 tydliggörs det vilka och hur många semiotiska modaliteter som representeras i 

de båda läromedlen. Antalet semiotiska modaliteter är högre i bok Sve i de flesta fallen 

förutom i kategorin underrubriker vilket kan bero på att kapitlet som analyserades i bok 

Sve var längre än det i bok Sva. Antalet ord var även lägre i bok Sve än i bok Sva. 

Eftersom det är samma semiotiska modaliteter som representeras i båda läromedlen kan 

det vid första anblick av tabell 1 se ut som att de semiotiska modaliteter som räknades var 

förutbestämda, men så var inte fallet. De semiotiska modaliteterna som inte finns med i 

tabell 1 (exempelvis tabeller, diagram, staplar eller annat) existerar inte i något av 

läromedlen. 

 

Resultatet från tabell 1 visar även att det används ett stort antal symboler i båda 

läromedlen. I bok Sve användes det totalt 44 olika symboler. Dessa symboler bestod 

mestadels av små kvadrater eller prickar för att skapa en punktform av information. 

Utöver dessa prickar och kvadrater fanns det en checklista med en ikryssad ruta som 

räknades som en symbol, en pil och en stjärna. I bok Sva fanns det totalt 31 symboler och 

även här var de flesta symbolerna kvadrater för att punkta upp information. Det fanns 

även en tankebubbla bredvid en liten tecknad gubbe som räknades som en symbol. I 

symbolanvändandet är bägge läromedlen lika varandra. Den mest frekventa symbolen 

som används i båda böckerna är kvadraten för att punkta upp viktig information.  

 

Vidare visar resultatet i tabell 1 att det totalt fanns 9 inramningar i bok Sve och 5 

inramningar i bok Sva. Inramningarna i bok Sve bestod till större delen av prickade 

rektanglar med orden ”Tänk efter” följt av frågor som eleven ska fundera över. Det finns 

även två stycken checklistor i kapitlet som är inramade med viktig information om hur 

man diskuterar och håller ett tal. På första sidan finns även en inramning av ”Kapitel ett” 

med svart bakgrund. Kunskapskraven på sista sidan är även inramade. Inramningarna i 

bok Sva fungerar på ungefär samma sätt som i bok Sve där viktig information eller frågor 

som eleven ska fundera över ofta placeras i en inramad rektangel. Båda läromedlen är i 

detta avseende lika varandra i hur de använder sig av inramning. 

 

Utifrån resultatet i tabell 1 visas även att det används totalt 3 olika typsnitt i bok Sve och 

2 typsnitt i bok Sva. I bok Sve används typsnitt 1 för citat, som även är kursiverade, 

typsnitt 2 för inledningar, textrutor och inforutor på sidan av brödtexten och typsnitt 3 för 

brödtexten. I bok Sva används typsnitt 1 för brödtexten och typsnitt 2 används mestadels 

i rubrikerna. Dock används typsnitt 1 ibland även i rubrikerna och används därför inte 

strikt endast till brödtexten.  

 

I båda läromedlen fanns det ett stort antal rubriker. Från resultatet i tabell 1 visas det att 

det användes totalt 9 huvudrubriker och 55 underrubriker i bok Sve. I bok Sva användes 

8 huvudrubriker och 71 underrubriker. Huvudrubrikerna används på ett snarlikt sätt i båda 

läromedlen där en huvudrubrik introducerar ett nytt tema i boken. Underrubrikerna 

däremot är till ett mycket större antal i svenska som andraspråksboken, trots att kapitlet 
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är 20 sidor kortare. Detta medför att det blir kortare stycken brödtext i bok Sva eftersom 

begrepp kontinuerligt förklaras med en tillhörande underrubrik. I bok Sve är det färre 

underrubriker vilket medför att det blir längre stycken brödtext och texten blir inte lika 

fragmentiserad som i bok Sva.  

 

Resultatet i tabell 1 visar även att stickprovet på ordantalet är högre i brödtexten i bok 

Sva än i bok Sve. Det var totalt 933 ord i brödtexten i de åtta första sidorna i bok Sve och 

1574 ord i bok Sva. Texten i bok Sva är med andra ord mer fragmentiserad via 

underrubrikerna som beskrevs ovan men det förekommer ändå ett högre antal ord i 

brödtexten än i bok Sve. Detta medför att texten i bok Sva är mer informationstät än i bok 

Sve sett till ordantalet.  

 

De semiotiska modaliteter som var lika många till antalet i de båda läromedlen var färg 

och förklarande bilder. Det används totalt fem olika typer av färger i båda kapitlen och 

precis som O’Neil (2011) och Pettersson (2014) beskriver kan färg användas för att skapa 

olika betydelser och förena olika element i texten. De fem färgerna som användes i 

kapitlen användes på ett konsekvent sätt som Pettersson (2014) menar är viktigt för att 

inte skapa förvirring. Den förklarande bilden som används i bok Sve förklarar att det var 

två personer som höll en konversation till en tillhörande dialogruta. Den förklarande 

bilden i bok Sva förklarade att hjälpmedel, såsom att skriva på tavlan, kan hjälpa personer 

att minnas vad som ska sägas vid en presentation. Eftersom kapitlen inte var lika långa 

beskrivs det vidare i tabell 2 hur stor andel bilder de båda kapitlen bestod av och hur stor 

del varje bildtyp hade i kapitlen. Uträkningen för tabell 2 har skett genom att antalet 

bildtyp har dividerats med antalet sidor för respektive kapitel. 

 

Tabell 2. Andelen bilder och bildtyper i läromedlen. 

 

 

Semiotiska modaliteter Bok Antal sidor Andel 

  Bok Sve 40 

  Bok Sva 20 

Bilder  Bok Sve  37,5 % 

  Bok Sva  45 % 

Dekorativa Bilder  Bok Sve  26 % 

  Bok Sva  11,1 % 

Förklarande bilder Bok Sve  6,6 % 

  Bok Sva  11,1 % 

Föreställande bilder Bok Sve  66 % 

  Bok Sva  7,7 % 

 

I tabell 2 tydliggörs det att andelen bilder är större i bok Sva än i bok Sve även om antalet 

bilder var högre i bok Sve på grund av att kapitlen inte var lika långa. Totalt innehåller 

37,5 % av sidorna i bok Sve bilder, respektive 45 % av sidorna i bok Sva. Vidare kan det 

utläsas i tabell 2 att två tredjedelar eller mer i böckerna bestod av föreställande bilder. 

Anledningen till detta kan vara eftersom det enligt Pettersson (2014), Basal et al. (2016) 
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och Reichenberg (2014) beskrivs som att föreställande bilder medför till att underlätta 

förståelsen av en text genom att förstärka de viktigaste delarna i texten. Även Daly och 

Unsworth (2011) menar att föreställande bilder förstärker betydelser i text på ett bättre 

sätt än när bild och text är komplementär vilket kan förklara den låga representationen av 

förklarande bilder i kapitlen. De dekorativa bilderna hade inte en stor plats i bok Sva 

vilket skulle kunna förklaras med att dekorativa bilder ofta medför minimal information 

till innehållet av en text (Pettersson, 2014; Basal et al., 2016, s. 531). Dock bestod nästan 

en tredjedel av bilderna i bok Sve av dekorativa bilder vilket skulle kunna medföra en 

hämmande effekt för förståelsen av texten.  

 

Sammanfattningsvis är antalet semiotiska modaliteter högre till antalet i bok Sve i de 

flesta fallen förutom underrubriker och ordantalet. Bilderna är även fler till antalet i bok 

Sve vilket antagligen beror på att kapitlet är 20 sidor längre än bok Sva. Dock är andelen 

bilder per sida högre i bok Sva. Det förekom även fler dekorativa bilder i bok Sve både 

till antal och andel. Det användes lika många färger och förklarande bilder i båda 

läromedlen. Symboler och inramningar var högre i bok Sve men användes på ett snarlikt 

sätt i läromedlen. Ordantalet i brödtexten är högre i bok Sva men för att inte skapa allt för 

långa stycken fragmentiseras brödtexten med hjälp av underrubriker som även det var 

högre till antalet.  

6.2 Hur samspelar olika semiotiska modaliteter? 

I detta avsnitt analyseras det hur olika semiotiska modaliteter samspelar med varandra i 

läromedlen utifrån metoden som beskrevs i avsnitt 5.1.1. Först utförs en detaljerad analys 

av de fyra inledande sidorna i respektive bok för att få en inblick i kapitlen och hur 

samspelet mellan de semiotiska modaliteterna fungerar i dessa 4 inledande sidor. I 

fortsättningen av analysen utförs en övergripande analys på relevanta aspekter av 

resterande delar av kapitlet där utdrag från kapitlen i form av exempelbilder bifogas och 

det utförs även en kontinuerlig jämförelse mellan böckerna. Analysmodellen kan ses i 

bilaga 1 och bilderna kan ses i större format i bilaga 2. Först analyseras bok Sve och sedan 

bok Sva. 

6.2.1 Detaljerad analys av de fyra första sidorna 

I detta avsnitt analyseras de fyra första sidorna ur båda läromedlen för att ge en detaljerad 

insikt i läromedlen. Analysen inleds med att de två första sidorna ur kapitlet i bok Sve 

(ses i bild 1) aktualiseras. Samtliga steg i analysmodellen utförs för att förklara samspelet 

mellan textens delar.  
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Bild 1. Sida 6–7 i bok Sve. 

 

I bild 1 visas de två första sidorna i bok Sve och läsaren möts av ett rött uppslag med vit 

text och en stor bild placerad på vänster sida. Enligt Björkvall (2009, s. 101) är den största 

resursen för visuell framskjutenhet storleken. Desto större någonting är desto viktigare 

antas det vara. Den semiotiska modalitet som tar mest plats i uppslaget är den röda 

bakgrundsfärgen och är på så sätt mest visuellt framskjutet och det kan antas att denna 

färg är viktig på något sätt för kapitlet. Det näst största elementet i detta uppslag är bilden 

på vänster sida med två personer. Enligt den ideationella metafunktionen beskriver 

Björkvall (2009, s. 62–63) den narrativa processen som uttrycks med hjälp av vektorer. 

Aktörerna i bilden är kvinnan och mannen där vektorerna i bilden är händerna som håller 

i varsin burk, och målet är mannens mun och kvinnans öra som ska representera att den 

ena personen talar och den andra lyssnar. Enligt den textuella metafunktionen kan det via 

en bild ske en social interaktion och att en bild kan kräva eller uträtta något till den som 

ser på bilden (Björkvall, 2009, s. 11, 29). Kvinnan i bilden är visuellt framskjuten 

eftersom hon ställs i förgrunden av bilden, dock är hon oskarp och blickar uppåt, medan 

mannen i bakgrunden har en tydligare skärpa och tittar rakt mot läsaren och kräver på så 

sätt uppmärksamheten av läsaren vilket framhäver att det viktiga i bilden är talandet.  

 

Rubriken ”Tala” är även visuellt framskjutet med hjälp av storlek och är placerad intill 

mannen vilket återigen tyder på att det viktiga i detta uppslag är talandet och det skapas 

ett samspel mellan dessa element i uppslaget. Den svarta texten uppe i det högra hörnet 

skapar också en visuell framskjutenhet genom att kontrasteras mot den röda färgen och 

framhäver att detta är kapitel ett. Samtidigt skapas ett samspel med den röda och svarta 

färgen på mannens tröja och färgerna i uppslaget. Bilden i uppslaget har, vad som beskrivs 

av Björkvall (2009, s. 25), en förankringsrelation till texten. Skriften vägleder läsaren mot 

att det är olika typer av samtal som är av vikt i bilden så som: debatter, diskussioner, 

förhandlingar och andra konversationstyper. Återigen pekar texten mot att mannen som 

talar är av största vikt i texten. Bilden förstärker brödtexten och är vad som beskrivs av 

Pettersson (2014) en förklarande bild och inte en dekorativ bild. Bild och text har med 

andra ord ett tydligt samspel med varandra. För avgränsning och sambandsskapande kan 
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det ses i bild 1 att all text är vit vilket skapar ett visuellt rim och skapar ett 

sambandsskapande med all skriven text i uppslaget (Björkvall, 2009, s. 105). Den röda 

bakgrundsfärgen på sidorna skapar även ett samband i uppslaget med andra delar som 

färgas i rött. Det enda i uppslaget som är inramat är texten ”Kapitel ett” högst upp i högra 

hörnet och skapar en avgränsning mot de andra delarna i texten.  

 

Uppslaget som visas i bild 1 inleder kapitlet om att samtala i bok Sve, och uppslaget följs 

av sida 8 och 9 där kapitlet fortsätter. I bild 2 visas de två följande sidorna ur bok Sve 

som inleder kapitlet ”Tala”.  

 

Bild 2. Sida 8–9 i bok Sve. 

 

I bild 2 syns att det mest visuellt framskjutna elementet vad gäller storlek i uppslaget är 

de två personerna på höger sida och den tillhörande dialogrutan. Den röda färgen från de 

två föregående sidorna hade som väntat en viktig betydelse för kapitlet och fortsätter att 

utmärka kapitlet och skapar ett visuellt rim och en visuell framskjutenhet. Rubrikerna, 

inramningen, munnarna och texten ”Fem begrepp” bredvid inledningen till kapitlet är rött 

och bildar på så sätt ett sambandsskapande och ett samspel mellan dessa element och de 

två föregående sidorna i bild 1. De fem begreppen som syns på vänster sida är dock i grön 

text vilket skapar en avgränsning mot det röda men ett visuellt rim och samspel med 

texten ”Tänk efter” som står i den prickade inramningen (se bilaga 2 för en förstoring av 

bilden). Dialogrutan är även visuellt framskjuten i och med den gråa bakgrunden. Det 

skapas dock en avgränsning här mot de andra elementen eftersom den är inramad och blir 

därmed mer åtskild mot de andra elementen i texten som beskrivs av Björkvall (2009, s. 

105). Det skapas dock ett samspel mellan bilden på personerna och dialogrutan eftersom 

den förklarande bilden på personerna förankrar dialogtexten och förstärker texten i och 

med att den ger ytterligare information till texten och man förstår att det är dessa två 

personer som håller dialogen med varandra. Munnarna på vänster sida tolkas som 

dekorativa bilder eftersom de ger minimal information till innehållet (Pettersson, 2014; 

Basal et al., 2016, s. 531). Rubriken på vänster sida heter förvisso ”Samtala” och den 

inramade rutan nedanför munnarna ställer frågor till läsaren om samtal. Munnarna skulle 

av den anledningen kunna tolkas som att man håller ett samtal med hjälp av sin mun, men 
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i detta fall har det tolkats som en dekorativ bild eftersom de inte förstärker innehållet i 

texten eller tillför någon komplementär information. Den prickade inramningen längst 

ner på vänster sida skapar en avgränsning mot resterande element. Dock skapas här både 

en avgränsning, i och med inramningen, men även ett sambandsskapande eftersom 

inramningen består av röda prickar som skapar ett visuellt rim med resterande röda 

element och på så sätt skapas ett samspel med inramningen och de andra delarna i texten. 

Om inramningen hade sett ut på ett annat sätt, exempelvis genom en svart linje hade det 

skapats en tydligare avgränsning mot de andra elementen och en lägre grad av samspel.  

 

Fortsättningsvis presenteras analysen av de fyra första sidorna ur bok Sva. I bild 3 visas 

de två första sidorna som inleder kapitlet som även det benämns ”Tala”.  

 

Bild 3. Sida 24–25 i bok Sva.  

 

I bild 3 visas de två första sidorna i bok Sva och läsaren möts av ett uppslag med en stor 

bild på en mikrofon på vänster sida med gul bakgrund. Som tidigare nämnt är det enligt 

Björkvall (2009, s. 101) storleken som är av största vikt vad gäller visuell framskjutenhet. 

Mikrofonen i bilden är visuellt framskjutet på flera sätt. Dels är den väldigt stor och dels 

är själva mikrofonen i en skarpare skärpa än handtaget och stativet till mikrofonen vilket 

framhäver vikten av att tala. Färgen i bilden har även en stor visuell framskjutenhet 

eftersom även den tar en väldigt stor plats av den första sidan. Skillnaden mellan den röda 

färgen i bild 1 (från bok Sve) och den gula i bild 3, är att den gula färgen i bild 3 är inuti 

en bild och som nämnts i avsnitt 5.1.1 har denna färg inte räknats till den kvantitativa 

analysen. Av en första anblick kan man precis som i bild 1 anta att den gula färgen ska 

ha en betydande roll för kapitlet, vilket analyseras vidare i bild 4. Den lila bokstaven ”E” 

på högersida är visuellt framskjuten eftersom den är större än den andra texten och är i en 

annan färg, vilket kontrasterar den mot de andra elementen. Titeln på kapitlet ”Tala” och 

nummer ”3” är också visuellt framskjutet och placerat nära mikrofonen, vilket skapar ett 

samspel och framhäver återigen att det är talandet som är viktigt i detta kapitel. Även i 

detta uppslag används vad som beskrivs av Björkvall (2009, s. 25) en förankringsrelation 
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mellan bild och text. Skriften vägleder läsaren i att det är talandet som är av vikt i bilden. 

Det beskrivs i texten på höger sida hur man ska uppnå en lyckad kommunikation i olika 

situationer och sammanhang. Det är inte många element i uppslaget som har ett lika 

tydligt visuellt rim som i bok Sve. Titeln på kapitlet, siffran tre och bakgrunden på höger 

sida är vita vilket skapar ett samspel mellan dessa element. Dock kontrasteras den vita 

texten och det skapas en avgränsning mot texten på höger sida, eftersom denna till större 

del är svart förutom E:et som är lila. Samspelet mellan de olika semiotiska modaliteterna 

i bild 3 anses inte vara lika effektiva som i bild 1.  

 

Uppslaget i bild 3 följs av sidorna 26 och 27 som inleder kapitlet om att tala och att 

kommunicera. I bild 4 visas de två följande sidorna ur bok Sva som inleder kapitlet 

”Tala”. Se bilaga 2 för större format av bilden. 

 

Bild 4. Sida 26–27 i bok Sva. 

 

I bild 4 är det mest visuellt framskjutna elementet vad gäller storlek, bilden på höger sida 

och den inramade rutan högst upp på vänster sida. Bilden har analyserats som en 

föreställande bild eftersom den representerar två människor som på något sätt 

kommunicerar med varandra. Dock menar Reichenberg (2014) att förståelsen av en text 

ökar om bilden tydligt åskådliggör textinnehållet vilket det i detta fall inte anses göra 

eftersom det är aningen oklart om människorna kommunicerar med varandra. Från de två 

föregående sidorna i bild 2 hade den gula färgen en dominerande roll. Men det är den lila 

färgen från bokstaven ”E” i bild 3 som följer med till dessa två sidor och skapar ett visuellt 

rim och ett sambandsskapande. Den gula färgen kan således beskrivas vad Pettersson 

(2014, s. 101) beskriver som en dekorativ färg och ska inte blandas ihop med färger som 

har en betydelsebärande funktion eftersom detta kan skapa förvirring. Den inramade 

rutan, huvudrubriken, texten ”Fundera på”, symbolen i det vänstra hörnet och 

underrubrikerna som beskriver ett begrepp är alla lila och skapar på så sätt ett samspel 

med hjälp av det visuella rimmet som uppstår mellan elementen. All brödtext är av samma 

typsnitt vilket även det skapar ett samspel och visuellt rim. Inramningen används på ett 
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liknande sätt som i bild 2 ur bok Sve. Den används för att avgränsa informationen som 

står i rutan mot de andra delarna men det skapas samtidigt ett samspel och 

sambandsskapande i och med att texten är på en färgplatta i lila. Inramningen medför 

således att det inte skapas en lika strikt avgränsning mot andra element. Wikman (2014, 

s. 24) menar att olika typer av grafiska hjälpmedel så som rubricering eller svärtning kan 

stödja läsaren vilket även görs i uppslaget med hjälp av att rubriker och viktiga begrepp 

står i fetstil.  

 

Utifrån den didaktiska designen kan en text upplevas som rhiozmatisk vilket innebär att 

den kan ha en inre logik i hur den ska läsas men flera olika läsvägar. Högst upp i vänstra 

hörnet i bild 4 finns en text med rubriken ”Fundera på” och den inledande meningen lyder 

”Innan du börjar arbeta med det här kapitlet är det bra om du tänker igenom vad du 

egentligen tycker om att tala” (bok Sva). Det tyder på att denna del ska läsas först i 

uppslaget. Dock är elementet inte det mest visuellt framskjutna vad gäller storlek eller 

färg och det är inte säkert att det är detta som läses först i uppslaget. Bilden på höger sida, 

rubriken ”Kommunikation – Vad är det?” och den inramade rutan drar i stället till sig 

uppmärksamheten eftersom dessa är mer visuellt framskjutet. Uppslaget i bild 4 skulle av 

den anledningen kunna förklaras utifrån den didaktiska designen som rhiozmatisk 

eftersom uppslaget kan ha flera olika läsvägar.  

 

6.2.2 Övergripande analys av kapitlen 

Nedan utförs den övergripande analysen på relevanta aspekter av resterande delar av 

kapitlen. De semiotiska modaliteterna som analyseras exemplifieras med ett bildexempel. 

Inledningsvis analyseras det hur färg och symboler används (ses i bild 5 och 6) på 

liknande sätt i båda läromedlen. 

 

Bild 5. Färger i symboler i bok Sve. Sida 10.            Bild 6. Färger i symboler i bok Sva. Sida 29. 

 

Bok Sve fortsätter att genomsyras av den röda färgen i hela kapitlet och skapar på så sätt 

ett tydligt visuellt rim och samspel mellan olika delar genom kapitlet. På samma sätt 

genomsyras den lila färgen i bok Sva genom kapitlet. Färgerna i båda läromedlen skapar 

ett tydligt sambandsskapande mellan olika semiotiska modaliteter och det är ofta samma 

typer av semiotiska modaliteter som kodas med färgerna (symboler, rubriker och 

inramningar). Färgerna i bild 5 och 6 används i en rektangulär symbol för att punkta upp 

viktig information. Enligt Björkvall (2009, s. 105) är det inte endast färgen som skapar 
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ett visuellt rim utan även formen. Symbolerna som används i bild 5 och 6 skapar även ett 

visuellt rim i och med sin form och det uppstår ett tydligt samspel mellan dessa semiotiska 

modaliteter. Skillnaden är att denna information i bok Sve ofta placerats på sidan av 

uppslaget utanför brödtexten medan det i bok Sva integreras in i brödtexten. Färgerna i 

läroböckerna skapar på så sätt en visuell framskjutenhet, ett visuellt rim och ett samspel 

mellan de färgkodade elementen. Precis som Pettersson och O’Neil (2014; 2011) 

beskriver används färgerna för att förena olika element och skapa olika betydelser av vad 

som är viktigt. I enlighet med vad Ferlin (2014) menar används inte färgerna heller på ett 

för komplext sätt som gör det svårt att förstå.  

 

Vidare visas i bild 7 och 8 skillnader i hur underrubrikerna används i läromedlen för att 

skapa en visuell framskjutenhet och ett samspel mellan elementen. Se bilaga 2 för större 

format av bilderna. 

Bild 7. Underrubrik från bok Sve. Sida 10.               Bild 8. Underrubriker från bok Sva. Sida 28. 

 

En skillnad mellan läromedlen är att rubrikanvändandet sker på olika sätt. Bild 7 visar en 

underrubrik i Bok Sve som är vanligt förekommande genom kapitlet för att underlätta 

läsandet av brödtexten. Bild 8 visar, vad som tolkats i denna studie, en typ av underrubrik 

från bok Sva. Den andra typen av underrubrik som används i bok Sva är snarlik den i bild 

7 men i svart färg och bryter därmed det visuella rim som uppstår mellan de andra 

rubrikerna och skapar i stället en avgränsning som beskrivs av Björkvall (2009, s. 105). 

Rubrikerna i bok Sve har således en högre grad av samspel eftersom alla rubriker är röda 

och skapar ett visuellt rim till skillnad från bok Sva. Ytterligare en skillnad gäller på vilket 

sätt dessa rubriker används. Underrubrikerna används till viss del på samma sätt i båda 

läromedlen men också på olika sätt, som visas i bild 7 och 8. Det är oklart om 

underrubrikerna som visas i bild 8 i stället kan tolkas som någon form av 

begreppsförklaring. Denna oklarhet uppstår inte i rubrikerna i bok Sve. Dock uppstår en 

oklarhet i de dekorativa bilderna som analyseras vidare i bild 15 och 16. 

 

Tidigare i analysen (se bild 2) analyserades ett uppslag ur bok Sve som även innefattande 

en huvudrubrik. För att se skillnaden i hur huvudrubriker används i läromedlen analyseras 

det i bild 9 hur en huvudrubrik används i bok Sva. 
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Bild 9. Huvudrubrik från bok Sva. Sida 34. 

 

I bok Sva placeras huvudrubrikerna ibland på olika ställen i brödtexten och är inte 

konsekvent i sina placeringar av huvudrubriker. Däremot används huvudrubriker i bok 

Sve alltid på samma sätt som i uppslaget i bild 2. Detta medför att huvudrubrikerna i bok 

Sva ibland får en lägre grad av visuell framskjutenhet i vissa uppslag och utmärker sig 

inte lika tydligt som i bok Sve. Det ska dock tilläggas att huvudrubrikerna i bok Sva 

markeras på ett tydligt sätt i och med det visuella rim som uppstår. Detta sker dock 

tydligare i bok Sve eftersom alla rubriker färgsätts i färgen röd.  

 

Det finns två olika typer av underrubriker i bok Sva. Dessa två typer har inte ett visuellt 

rim mellan varandra eftersom de färgsätts på olika sätt vilket skapar en avgränsning 

mellan elementen. Huvudrubrikerna används på ett inkonsekvent sätt och har inte alltid 

en lika hög visuell framskjutenhet i bok Sva. Detta medför att läsordningen i bok Sva 

ibland blir oklar och kan upplevas som rhiozmatisk (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, 

s. 30). Utifrån detta resultat anses samspelet mellan rubriker vara högre i bok Sve 

eftersom det skapas ett visuellt rim mellan elementen, och de används på ett konsekvent 

sätt vilket inte skapar en förvirring i läsordningen.  

 

Att understryka att ett ord är viktigare än andra kan utföras med olika hjälpmedel och på 

olika sätt. I bild 10 analyseras det hur det skapas en visuell framskjutenhet av ett viktigt 

begrepp i brödtexten i bok Sve. 

 

 
Bild 10. Färgkodning av viktigt begrepp i bok Sve. Sida 10. 
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Bild 10 visar hur ett viktigt begrepp i bok Sve skrivs i fetstil och grön färg. Detta skapar 

en avgränsning mot resterande brödtext och blir visuellt framskjutet. Enligt Wikman 

(2014, s. 24) kan olika typer av grafiska hjälpmedel stödja läsaren vilket förekommer i 

detta fall. Det skapas en visuell framskjutenhet mot texten i och med det fetstilta och den 

gröna färgen, och begreppet antas av den anledningen vara viktigare än andra delar i 

texten. I bild 2 återfanns texten ”Fem begrepp” följt av fem begrepp i grön färg. Det 

skapas här ett sambandsskapande mellan texten i bild 2 och när något av begreppen 

beskrivs i brödtexten. Detta är genomgående för kapitlet och alla viktiga begrepp står i 

grön färg som de beskrivs i den introducerande sidan under ”Fem begrepp”. Återigen 

skapas det ett samspel mellan elementen i kapitlet även om det avgränsas mot den röda 

färgen. 

 

I bild 10 visas det hur ett viktigt begrepp framhävs i bok Sve, och på liknande sätt visas 

det i bild 11 hur visuell framskjutenhet används i bok Sva för att framhäva viktiga 

begrepp. 

 

 
Bild 11. Viktigt begrepp i bok Sva. Sida 33. 

 

I bild 11 åskådliggörs hur ett viktigt begrepp framställs i bok Sva på liknande sätt som i 

bok Sve. Precis som i bok Sve är begreppet fetstilt och det skapas en visuell 

framskjutenhet gentemot den andra texten vilket framhäver begreppet. Skillnaden är dock 

att begreppet i bild 11 är svart och skapar på så sätt endast ett visuellt rim med den 

tillhörande brödtexten. Begreppet skapar inte ett sambandsskapande med något annat 

element utöver den text som det står i och de underrubriker som också är i fetstil och svart 

färg. Det skapas visserligen ett samspel mellan det viktiga begreppet, brödtexten och 

underrubrikerna i bok Sva. Dock kan färg användas för att förena olika element och skapa 

olika betydelser (O’Neil, 2011; Pettersson, 2014).  

 

Som beskrivits under den kvantitativa analysen i avsnitt 6.1.1 är föreställande bilder 

överrepresenterande i båda läromedlen. Detta eftersom föreställande bilder bidrar till att 

förstärka viktiga händelser i texten (Pettersson, 2014; Basal et al., 2016; Reichenberg, 

2014) och bidrar till ett samspel mellan bild och text. De dekorativa bilderna är till ett 

högre antal i bok Sve och som tidigare nämnt bidrar de med minimal information till 

innehållet av en text (Pettersson, 2014; Basal et al. 2016). Nedan presenteras några 

exempel på de olika typerna av bilder från läromedlen. 
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Föreställande bilder var, som nämnt ovan, överrepresenterade i båda läromedlen och 

bidrar till att förstärka viktiga händelser i texten. Vidare analyseras en föreställande bild 

från båda läromedlen och bild 12 visar hur en föreställande bild används i bok Sve.  

 

 
Bild 12. Föreställande bild i bok Sve. Sida 18. 

 

I bild 12 visas en bild på en eld och en prickad inramning med en text. Vid en första 

anblick på bilden tolkades den som dekorativ eftersom den inte ansågs tillföra något 

ytterligare till texten eller förstärka något till det nya temat ”Diskutera” som introduceras 

på sidan. Vid en mer noggrann analys utläses i sista meningen i inramningen ”Finns det 

något som du brinner för och som du kan tänka dig att engagera dig i?” (Bok Sve). Ordet 

”brinner” och bilden på elden skapar en förankringsrelation mellan bild och text där 

skriften förankrar bilden. Bilden har således tolkats som en föreställande bild eftersom 

den precis som Pettersson (2014), Basal et al. (2016), och Reichenberg (2014) menar 

förstärker det viktigaste i texten. 

 

I bild 12 visas hur en föreställande bild ur bok Sve används någorlunda vagt. 

Föreställande bilder används i båda läromedlen men sättet de används på skiljer sig. 

Nedan I bild 13 visas hur en föreställande bild används i bok Sva för att synliggöra denna 

skillnad som ibland uppstår.  
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Bild 13. Föreställande bild i bok Sva. Sida 39. 

 

I bild 13 visas en person stående framför en tavla med vad som kan tolkas som en 

uträkning av ett komplicerat mattetal. Rubriken till uppslaget benämns ”Använda 

hjälpmedel” och handlar om hur man kan förtydliga budskap i ett tal genom att 

exempelvis skriva upp centrala ord och begrepp på tavlan. Bilden har även en tillhörande 

bildtext på höger sida där det står ”Hjälpmedel ska förenkla din framställning” (Bok Sva). 

Texten förankrar på så sätt bilden både i brödtexten och med den tillhörande bildtexten 

och det skapas ett tydligt samspel mellan bild och text. Den föreställande bilden förstärker 

även de viktigaste delarna i texten.  

 

Användandet av föreställande bilder i läromedlen sker på snarlika sätt. I bok Sva finns 

det dock ibland en tillhörande bildtext som skapar ett ytterligare samspel mellan text och 

bild. De föreställande bilderna i bok Sva är vid en första anblick även tydligare i 

budskapet de ska förmedla. Exempelvis förstärks bildens betydelse med hjälp av en 

bildtext eller en rubrik som är visuellt framskjuten och det skapas på så sätt inget tvivel 

om vad det viktiga i bilden är. Däremot synliggörs det i bild 12 en inte lika tydlig 

förankring mellan bild och text eftersom ”brinner” står i sista meningen och är inte 

visuellt framskjutet. Föreställande bilder används därav på ett tydligare sätt i bok Sva än 

i bok Sve och samspelet mellan bild och text i föreställande bilder blir tydligare i bok 

Sva. Resultatet kan jämföras med vad Daly och Unsworth (2011) beskriver om 

föreställande bilder. Utifrån deras resultat innebär inte förekomsten av en föreställande 

bild automatiskt att innehållet blir enklare att förstå. I stället menar dom att det beror på 

hur samspelet mellan bilden och resterande delar fungerar, som har visats i exemplet 

ovan.  

 

Förekomsten av dekorativa bilder var låg i båda läromedlen. I bok Sve förekom totalt fyra 

dekorativa bilder och i bok Sva förekom endast en dekorativ bild. I bild 2 från bok Sve 
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presenterades en dekorativ bild och nedan presenteras de resterande tre dekorativa 

bilderna i bild 14, 15 och 16. 

 

Bild 14. Dekorativ bild, bok Sve. Sida 28. 

 

Bild 14 visar en bild på en pojke som sitter och läser en bok och har kategoriserats som 

en dekorativ bild. Utifrån den interpersonella metafunktionen skapas det en distansering 

mot läsaren eftersom pojken blickar ner i boken och det skapas ingen social interaktion 

med läsaren (Björkvall, 2009, s. 29). Utifrån den narrativa processen är vektorerna i 

bilden således blicken som är riktad mot boken (Björkvall, 2009, s. 62–63). Av den 

anledningen kan boken anses som viktig i bilden. Bilden har tolkats som dekorativ 

eftersom texten i uppslaget handlar om att hålla tal och talets tre delar: etos, röd tråd och 

patos. Bild 14 ger således minimal information till innehållet eftersom det inte sker ett 

tydligt samspel mellan bild och text. Möjligtvis ska det tolkas som att pojken studerar hur 

man håller tal men detta framgår inte i bilden och boken han läser skulle kunna vara vilken 

bok som helst eftersom det inte syns vilken bok han läser. Bilden förstärker inte 

brödtexten på något sätt och skriften förankrar inte heller bilden på något sätt. Av den 

anledningen har bilden tolkats som en dekorativ bild. 

Bild 15. Dekorativ bild, bok Sve. Sida 21. 
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Bild 15 visar en flicka och en pojke som sitter på en lektion med en övningsbok 

uppslagen. Flickan är aktören i bilden som pekar i boken och blickar mot pojken vilket 

kan tolkas som vektorerna i bilden utifrån den narrativa processen (Björkvall, 2009, s. 

62–63). Målet i bilden är boken som ligger på bordet och pojken som hon blickar mot. 

Detta tyder på att boken och pojken är av vikt i bilden. Den tillhörande texten i uppslaget 

handlar om sakargument och känsloargument. Det skulle visserligen kunna tolkas som 

att flickan argumenterar med pojken men det kan likväl tolkas som att hon förklarar något 

för pojken. Det uppstår en ambiguitet i tolkningen av bilden eftersom skriften inte 

förankrar bilden på ett tydligt sätt och det är oklart hur bilden ska tolkas. Bild 15 har 

tolkats som att den inte heller förstärker brödtexten och har på så sätt tolkats som att den 

ger minimal information till innehållet och anses som en dekorativ bild.  

 

Bild 16. Dekorativ bild, bok Sve. Sida 11. 

 

Bild 16 används på liknande sätt. Bilden visar en pojke som lutar sig mot ett skåp och 

blickar ner på en flicka som står på huk och sätter in sina saker i skåpet. Flickan är vänd 

med ryggen mot läsaren och enligt den interpersonella metafunktionen skapar detta en 

distansering (Björkvall, 2009, s. 29). Detta orsakar även att det är otydligt om de två 

personerna har ett samtal med varandra som den tillhörande texten handlar om. Återigen 

bidrar bilden med minimal information till texten och tolkas därav som en dekorativ bild.  

 

Bild 15 och 16 har visat en typ av oklarhet i hur dessa bilder ska tolkas. Dessa bilder 

skulle möjligen kunnat ha tolkats på ett annat sätt, precis som att underrubrikerna i bild 8 

från bok Sva hade kunnat tolkas som en form av begreppsförklaring. Dessa oklarheter 

diskuteras vidare i avsnitt 7.  
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Som nämnts tidigare förekom endast en dekorativ bild i bok Sva och vidare visas det i 

bild 17 den enda dekorativa bilden som återfanns i bok Sva. Se bilaga 2 för större format 

av bilden. 

 

 
Bild 17. Dekorativ bild i bok Sva. Sida 28. 

 

Bild 17 har tolkats som en dekorativ bild i bok Sva. Huvudrubriken i uppslaget lyder 

”Varför kommunicerar vi?” och följs av en text som förklarar varför vi kommunicerar. 

Utifrån den narrativa processen som beskrivs av Björkvall (2009, s. 62–63) kan 

vektorerna i bilden beskrivas vara händerna som pekar mot bordet. Målet i bilden är 

dokumenten som ligger på bordet och aktörerna är människorna. Det viktigaste i bilden 

anses av den anledningen vara dokumenten på bordet. En liten del av två munnar syns 

väldigt otydligt i bilden på personerna till vänster i bild och själva ”kommunikationen” 

hamnar således i periferin. Enligt Björkvall (2009, s. 29) kan det utifrån den 

interpersonella metafunktionen krävas någonting av läsaren via exempelvis blickar. I bild 

17 visas inte några ansikten och kräver således inte någonting av läsaren via blickar. 

Bilden är tvetydig och underförstått har människorna i bilden en diskussion om någonting 

som kan antas vara viktigt. Bilden har tolkats som dekorativ eftersom den inte bidrar till 

ytterligare information till texten och skriften vägleder heller inte läsaren i bilden. Bilden 

hade fått en tydligare förankringsrelation med texten om exempelvis ansiktena i bilden 

hade synliggjorts där man såg att det förekom en diskussion mellan människorna i bilden. 

Skriften hade även kunnat förankra bilden på ett tydligare sätt antingen i brödtexten eller 

i form av en bildtext vilket inte förekom.  
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7 Diskussion och sammanfattande slutsatser 

I följande avsnitt besvaras och diskuteras frågeställningarna utifrån resultatet och 

analysen i föregående avsnitt. En jämförelse mellan läromedlen diskuteras. Diskussionen 

avslutas med didaktiska implikationer utifrån Faircloughs modell och några centrala 

begrepp från studien. 

 

Utifrån den kvantitativa analysen i avsnitt 6 (tabell 1) framkom att läromedlen innehöll 

samma typer av semiotiska modaliteter. De semiotiska modaliteterna som representerades 

i läromedlen var bilder, dekorativa bilder, förklarande bilder, föreställande bilder, 

symboler, inramningar, färg, typsnitt, huvudrubriker, underrubriker och ord. Det 

förekom inga diagram, tabeller eller liknande i något av läromedlen vilket möjligtvis hade 

varit förekommande i ett annat ämne. Dock hade bok Sve ett högre antal semiotiska 

modaliteter i de flesta fallen vilket kan ha påverkats av att kapitlet som analyserades var 

längre än det i bok Sva. Exempelvis visade resultatet att andelen bild per sida var högre i 

bok Sva även om kapitlet var kortare. En annan semiotisk modalitet som var högre i bok 

Sva var underrubrikerna. Dock kan det diskuteras om dessa i stället skulle ha tolkats som 

en form av begreppsförklaring. I denna studie tolkades det dock som underrubriker och 

dessa underrubriker medförde att den löpande texten i bok Sva blev mer fragmentiserad. 

Även om brödtexten blev mer fragmentiserad i bok Sva var ordantalet högre än i bok Sve. 

Brödtexten är med andra ord tätare i bok Sva men mer fragmentiserad i och med 

underrubrikerna som förekommer. Att ordantalet var högre i bok Sva var ett förvånansvärt 

resultat och inte något väntat. Enligt Martinez och Harmon (2012, s. 337) behöver yngre 

läsare fokusera mer på bild för att ta del av viktig information medan äldre läsare behöver 

fokusera mer på texten. Att ordantalet är högre i bok Sva går emot detta eftersom elever 

i Sva antagligen har lägre års erfarenhet av att läsa på svenska. Även om brödtexten till 

större del är fragmentiserad i bok Sva förekommer det även längre stycken som är 

informationstät. Utifrån resultatet anses brödtexten i bok Sve vara mer lättläst och 

”luftigare” eftersom det är färre ord och inte lika mycket information att ta till sig. Bok 

Sva väger emellanåt upp det höga ordantalet genom att använda sig av underrubriker men 

det frångår inte att det är ett högre antal ord att ta till sig för läsaren.  

 

Vidare visade resultatet och analysen att det finns både likheter och skillnader i samspelet 

mellan semiotiska modaliteter i läromedlen. Enligt Borgfeldt och Lyngfelt (2014, s. 151) 

kan multimodala texter vara ett sätt att få elever som inte har svenska som modersmål att 

uttrycka sig och de lyfter användandet av multimodala texter. Utifrån resultatet i avsnitt 

6 framkom det dock att bok Sve hade ett högre genomgående samspel i kapitlet av 

semiotiska modaliteter än bok Sva. Redan i de två första sidorna i bok Sve (se bild 1) sker 

ett tydligt samspel mellan semiotiska modaliteter med hjälp av att visuellt framskjuta 

viktiga element i uppslaget. Den röda färgen genomsyrar hela kapitlet och det uppstår ett 

samspel och ett visuellt rim mellan olika semiotiska modaliteter genom kapitlet. På 

liknande sätt skapas det ett visuellt rim och samspel i bok Sva med hjälp av den lila färg 

som genomsyrar kapitlet. Dock sker inte detta på ett lika tydligt sätt. Den lila färgen 
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utmärker sig endast av ett ”E” på de två första sidorna (se bild 3) och är på så sätt inte 

lika visuellt framskjutet som den röda färgen i bok Sve. Kapitlet i bok Sva genomsyras 

visserligen på samma sätt av den lila färgen men är inte lika visuellt framskjutet och det 

visuella rim som uppstår är inte lika tydligt som i bok Sve. I enlighet med O’Neil (2011) 

och Pettersson (2014) används färg i båda läromedlen för att förena olika element och 

skapa olika betydelser, dock sker detta tydligare och oftare i bok Sve. Sättet färg används 

på i läromedlen kan även jämföras med hur färg användes i en lärobok som Kress och 

Van Leeuwen (2002, s. 349) undersökte där det dels användes för att förena olika element 

och dels för att avgränsa mot andra. Som nämnts tidigare färgas vissa semiotiska 

modaliteter alltid i samma färg för att förena dem vilket även skapar en avgränsning mot 

andra delar i texten. Exempelvis färgas rubriker, inramningar och symboler i färgen röd i 

bok Sve medan viktiga begrepp färgas med färgen grön. Däremot används ingen 

färgsättning av viktiga begrepp i bok Sva, utan de viktiga begreppen skrivs i fetstil i svart 

färg. Ett tydligare visuellt rim och ett högre samspel mellan semiotiska modaliteter hade 

möjligen kunnat skapas när dessa begrepp användes i bok Sva genom att exempelvis 

färgsättas med färgen lila som genomsyrar kapitlet i bok Sva. Pettersson (2014) menar 

även att ljusare färger ofta upplevs som mer positiva och enligt Kress och Van Leeuwen 

(2002) kan färg även användas för att förmedla olika känslor och öka 

koncentrationsnivån. Av den anledningen hade det även varit mer gynnande om 

begreppen hade färgsatts i bok Sva. 

 

I båda läromedlen skapas samband med hjälp av färger men det skapas också 

avgränsningar via inramningar. Dock skiljer sig användandet av dessa inramningar åt 

mellan böckerna. Inramning är den starkaste formen för att avgränsa ett element mot ett 

annat (Björkvall, 2009). För att skapa en mildare avgränsning mot andra delar har 

inramningarna i båda läromedlen färgsatts med ”kapitlets färg”. Dock blir denna 

avgränsning ändå starkare i bok Sva. Detta eftersom inramningarna i bok Sve utförs med 

hjälp av prickade inramningar i färgen röd. En prickad inramning skapar inte en lika tydlig 

avgränsning som exempelvis en linje och den är även färgsatt i kapitlets färg. I bok Sva 

blir avgränsningarna starkare eftersom det är en tydligare form av inramning. På så sätt 

skapas det återigen ett högre samspel mellan semiotiska modaliteter i bok Sve.  

 

Sättet bilder används på skiljer sig även i läromedlen. Det förekom fler dekorativa bilder 

i bok Sve vilka tolkades som aningen tvetydiga. Detta skulle kunna kopplas till den 

didaktiska designen som förklarar att en text kan uppfattas som rhiozmatisk (Selander & 

Svärdemo-Åberg, 2009, s. 30) vilket innebär att den kan ha en inre logik i hur den ska 

tolkas men flera olika läsvägar. På samma sätt skulle dessa multimodala texter där de 

dekorativa bilderna förekom i bok Sve tolkas som rhiozmatiska. Detta styrks även av 

Wikman (2014) som menar att läromedelsförfattarnas intentioner av en presentationsform 

kan få andra effekter än det väntade. Antagligen har författarna till läromedlen haft en 

tanke med hur dessa bilder ska tolkas, men som Reichenberg (2014) menar måste bilder 

integreras i texten på ett effektivt sätt och det bör hänvisas till bilden i texten vilket inte 
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förekom i de bilder som tolkades som dekorativa. Däremot styrks bildanvändandet i bok 

Sva av det Reichenberg (2014) menar eftersom det oftare hänvisas till bilderna i texten 

eller med hjälp av en bildtext. Det användes med andra ord fler föreställande bilder som 

förstärker brödtexten i bok Sva. Anledningen till att det är fler föreställande bilder i bok 

Sva skulle kunna förklaras med att det kan vara svårt för elever att tolka bilders avsedda 

mening om den är från en annan kultur (Pettersson, 2014; Basal et al., 2015). Detta skulle 

kunna vara något som läromedelsförfattarna har haft i åtanke och av den anledningen kan 

de ha försökt skapa ett tydligt samspel mellan bild och text. Det skulle även kunna 

jämföras med Martinez och Harmons (2012) resultat som visade att yngre läsare oftare 

behövde fokusera mer på bilderna eftersom det oftare fanns viktig information där jämfört 

med äldre läsare som behövde fokusera mer på texten. Dock förekom det en dekorativ 

bild i bok Sva (se bild 17) som även den tolkades som aningen tvetydig. Även denna bild 

hade kunnat integreras i texten på ett tydligare sätt och som beskrevs i avsnitt 6.2.2 hade 

själva bilden kunnat se annorlunda ut där man exempelvis såg att personerna i bilden hade 

en diskussion.  

 

Uppslaget i bild 4 från bok Sva visade sig även ha en rhiozmatisk struktur. Högst upp i 

vänstra hörnet fanns det en text som löd: ”Innan du börjar arbeta med det här kapitlet är 

det bra om du tänker igenom vad du egentligen tycker om att tala” (Bok Sva). Dock var 

denna text inte det mest visuellt framskjutna i uppslaget vilket innebär att denna text 

möjligen inte är det som läses först. Som tidigare nämnts är det enligt Björkvall (2009, s. 

101) storleken som är den främsta resursen för visuell framskjutenhet. För att undvika 

denna rhiozmatiska struktur i detta uppslag hade det kunnat vara mer visuellt framskjutet 

via exempelvis storlek. Utifrån resultatet visade det sig även att detta förekom i bok Sve 

(se exempelvis bild 1), men skillnaden är att det i bok Sve inte fanns något exempel där 

en text gav en implikation på vad som faktiskt skulle läsas först. I bild 4 fanns det med 

andra ord en tydlig implikation på att texten och den tillhörande rutan skulle läsas först 

och i sådant fall hade dessa element kunnat framhävas på ett tydligare sätt. En rhiozmatisk 

struktur är möjligtvis svår att undvika helt, dock sker detta oftare i bok Sva och undviks 

i bok Sve genom att den visuella framskjutenheten sker på ett tydligare sätt. 

 

Vidare framkom det även en oklarhet i tolkningen av två dekorativa bilder i bok Sve i 

bild 15 och 16. Denna oklarhet uppstod även i underrubrikerna i bok Sva som 

analyserades i bild 8. Det uppstod med andra ord en ambiguitet i om dessa dekorativa 

bilder verkligen skulle tolkas som dekorativa och om underrubrikerna i stället kunde 

tolkas som begreppsförklaringar. Detta resultat går emot det Reichenberg (2014) menar 

med att bilder tydligt ska åskådliggöra textinnehållet och integreras i texten på ett effektivt 

sätt vilket det inte görs eftersom bilderna är aningen tvetydiga. Kress (2004, s. 111) menar 

även att varje semiotisk modalitet har en stor inverkan på betydelserna i en text och att 

läroboksförfattare av den anledningen bör ha en kännedom om hur dessa kan påverka 

förståelsen av texten. Underrubrikerna i bild 8 visade sig även vara aningen tvetydiga i 

hur dessa skulle tolkas och hade kunnat integreras i texten på ett tydligare sätt för att inte 
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skapa denna oklarhet. Möjligtvis har inte denna oklarhet angående underrubrik eller 

begreppsförklaring en signifikant betydelse för förståelsen av texten men eftersom det 

enligt Kress (2004) är läsarens uppgift att tolka varje semiotisk modalitets avsedda 

betydelse bör inte denna ambiguitet existera. Hade det skett en tydligare förankring till 

brödtexten eller funnits en bildtext i bild 15 och 16 hade samspelet mellan bild och text 

blivit tydligare vilket antagligen hade inneburit att dessa bilder inte hade tolkats som 

dekorativa. Detta kan även jämföras med Ferlins (2014) resultat där olika uppslag hade 

varierande komplexitet. Vissa uppslag hade en stor mängd semiotiska modaliteter som 

samverkade med varandra och andra uppslag hade en lägre mängd semiotiska modaliteter 

med lägre samverkan. 

 

Sammanfattningsvis anses samspelet mellan semiotiska modaliteter vara högre i bok Sve. 

I bok Sva fanns ett tydligare samspel mellan bild och text eftersom det förekom färre 

dekorativa bilder och fler föreställande bilder, där texten förankrade bilden via 

exempelvis bildtexter. Det förekom inte heller en lika stor ambiguitet i tolkningen av 

bilderna i bok Sva som ibland förekom i bok Sve. Dock uppstod det ibland en rhiozmatisk 

struktur i läromedlen som var tydligare i bok Sva. I bok Sve sker det ett tydligare samspel 

mellan semiotiska modaliteter igenom hela kapitlet, som börjar redan i de två första 

sidorna. Båda läromedlen använder sig av ett visuellt rim via färger och former men detta 

sker oftare och tydligare i bok Sve vilket skapar ett tydligare samspel mellan semiotiska 

modaliteter. Avgränsningarna som utförs i bok Sve är inte av en lika stark form som i bok 

Sva vilket även det skapar ett tydligare samspel. Bok Sve anses därför ha ett tydligare 

genomgående samspel mellan semiotiska modaliteter och förefaller mer genomtänkt i sin 

layout än bok Sva. Dock är samspelet mellan bild och text tydligare i bok Sva.  

 

7.1 Didaktiska implikationer 

Vidare diskuteras resultatet nedan utifrån begreppet multimodalitet, multimodala texter 

och Faircloughs tredimensionella modell. De didaktiska implikationerna vävs även in i 

diskussionen nedan. 

 

Selander och Kress (2010, s. 26) menar att text och bild inte betyder något för sig själv 

utan får betydelse i det sammanhang det skapas och används i. På så sätt hade de 

dekorativa bilderna som förekom i läromedlen nödvändigtvis inte tolkats som dekorativa 

om de förekom i ett annat sammanhang. Exempelvis hade bild 14 (bilden på en pojke som 

läser en bok) fått en helt annan betydelse om den placerats i ett sammanhang som 

handlade om att läsa böcker. Bilden hade på så sätt antagligen inte tolkats som en 

dekorativ bild i det sammanhanget. Precis som att en av de föreställande bilderna (eller 

någon annan semiotisk modalitet) hade fått en annan betydelse om de placerats i ett annat 

sammanhang. Enligt Björkvall (2009, s. 8) innefattar en multimodal text resurser som 

med flera kommunikationsformer bildar en helhet. Anledningen till att vissa bilder tolkats 
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som dekorativa i denna studie kan ha att göra med en brist på resurser av 

kommunikationsformer som tillsammans ska ha skapat denna helhet. Det kan även ha att 

göra med att dessa bilder i dessa sammanhang inte fått den betydelse som det initialt var 

tänkt vilket kan jämföras med den andra dimensionen (diskursiv praktik) i Faircloughs 

(1995) tredimensionella modell vilket diskuteras vidare nedan. 

 

Denna undersökning fokuserade på den första dimensionen i Faircloughs (1995) modell 

vilket innefattade den multimodala textens egenskaper i läroboken (text). I avsnitt 5.1 

beskrevs dessa dimensioner och att undersökningen kan komma att ge förståelse för de 

två andra dimensionerna: diskursiv praktik och social praktik. Den diskursiva praktiken i 

denna studie innefattar hur textförfattare bygger på existerande diskurser för att skapa en 

text och hur dessa kan tolkas av textmottagare och läsare. Textförfattarna har således haft 

en avsikt när de skapat dessa multimodala texter i hur de ska tolkas av textmottagare och 

läsare i det sammanhang de har placerats i. Detta brister dock när det uppstår en 

ambiguitet i tolkningen av en bild eller annan semiotisk modalitet vilket på så sätt 

förklarar hur text och bild får betydelser i de sammanhang de skapas och används i. 

Placeras det i fel sammanhang blir betydelsen och tolkningen en annan än det tänkta. 

Detta kan även förklaras med det Wikman (2014, s. 24) menar med att 

läroboksförfattarnas intentioner kan få andra effekter än det väntade. Det är även enligt 

Kress (2004) upp till läsaren att tolka varje semiotisk modalitets avsedda betydelse. Är 

sammanhanget det placerats i vagt kan således betydelsen bli en annan. 

 

Den tredje dimensionen innefattar den bredare sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av. I denna undersökning innebär detta skolvärlden. Som visats av 

tidigare forskning arbetar få lärare helt utan läromedel och valet av läromedel beror oftast 

på om innehållet överensstämmer med lärarens egen syn på kunskap och lärande 

(Skolverket, 2006, s. 130; Wikman, 2014, s. 23). Enligt Wikman (2014) är även 

lärobokens främsta uppgift att främja elevens lärande. Om lärobokens främsta uppgift är 

att främja elevens lärande bör lärare inte endast utgå från läroböcker som överensstämmer 

med lärarens egen syn på kunskap och lärande. Dessa böcker behöver nödvändigtvis inte 

vara de böcker som bäst främjar lärandet. Av den anledningen bör lärare granska de 

läroböcker som används i undervisningen för att på något sätt säkerställa att elevernas 

lärande främjas. Både i kursplanen för svenska 1 och svenska som andraspråk 1 står det 

att elever ska kunna läsa andra typer av texter och texter av olika slag (Skolverket, 2011c, 

2011d) vilket skulle kunna tolkas som multimodala texter. De multimodala texter som 

analyserats i denna undersökning och som är en del av denna sociala praktik (skolvärlden) 

har uppvisat en viss ambiguitet i tolkningen av vissa betydelser. Enligt läroplanen ska 

skolan även ge elever verktygen som krävs för att kunna inhämta information och söka 

kunskap (Skolverket, 2011b). Detta skulle kunna innefatta verktyg för att inhämta 

information och söka kunskaper i läroböcker eller multimodala texter. Av den 

anledningen bör lärare undervisa, eller åtminstone, upplysa elever om denna komplexa 

relation mellan bild, semiotiska modaliteter och sammanhangets betydelse för förståelsen 
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av en multimodal text vilket även stöds av tidigare forskning (Martinez & Harmon, 2012; 

Daily & Unsworth, 2011; O’Neil, 2011; Basal et al., 2016; Pettersson, 2014, s. 121). 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kvalitativ modell för analys 

 

 

 

 

  

Analysverktyg Bok Sve Bok Sva 

Resurser för visuell 

framskjutenhet 

-Storlek 

-Typsnitt 

-Färg 

-Förgrund 

 

 

  

Förankring och avbyte / Samspel 

mellan bild och brödtext 

-Skrift förankrar bild 

-Skrift och bild kompletterar 

varandra 

-Dekorativ bild / Bild förstärker 

brödtext 

  

Resurser för avgränsning och 

sambandsskapande. 

-Inramning (linjer, färgplattor) 

-Visuellt rim (form, färg) 

  



 

Bilaga 2 - Bilder från läromedel 

 

 
Bild 1. Sida 6–7 i bok Sve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bild 2. Sida 8–9 i bok Sve. 

 



 

Bild 3. Sida 24–25 i bok Sva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bild 4. Sida 26–27 i bok Sva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bild 17. Dekorativ bild i bok Sva. Sida 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bild 7. Underrubrik från bok Sve. Sida 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Underrubriker från bok Sva. Sida 28. 


