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Abstract 
 
This research paper is based on a multimodal research approach with the objective to examine how the 
interaction or lack of interaction between text and image in a textbook affect the students’ conceptual 
understanding and how different types of images offer the students different ways of support in literacy 
education. Furthermore, the purpose of this research is to examine what kind of prerequisites the students 
need to be able to interpret the images, in order to deepen and facilitate their sense-making process in the 
early years of primary school. The paper is using two research methods. The first part of the study is 
based on a multimodal text analysis of 30 textbooks; from this analysis open interview questions were 
derived. The latter part of the study is based on interviews with a focus group containing six pupils. The 
obtained results show that the text and the image frequently interact through proximity to each other. 
Sometimes they even interact through color-coding or through divisions by frames. Many images interact 
with the written text by illustrating the written words; as for example the images included within the 
tasks. The results have proven that the image and the text have a dialogical exchange in the process of 
sense-making. In some contexts the different semiotic resources work against each other. From a holistic 
perspective both the image and the text contain potentially meaningful elements, which can in different 
ways, capture the recipient's attention in the textbooks. 
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1 Inledning 
”Fröken, jag förstår inte vad jag ska skriva här. Ska bilden föreställa en fågel eller 
undulat?”. Detta är ett exempel på en vanlig fråga hos barn under lektioner som berör 
bokstavsinlärning i grundskolans tidigare år. Jag har sett att elever ofta stannar upp och 
försöker tolka bilder i läroböcker eftersom bilderna kommunicerar ett syfte som elever 
ska tolka. Utifrån egna erfarenheter förekommer det, inte allt för sällan, att bilden och 
texten inte har en tydlig förbindelse.  

Mot bakgrund av att läroboksanvändningen är stark i de svenska klassrummen är det 
av betydelse att studera hur den motsvarar sin funktion (Skolverket 2006, 20; Petterson 
2008, 27). Texterna, bilderna och layouten i läroböckerna är komponenter i olika 
teckensystem som har sitt syfte att förmedla kunskaper, därför är det av stor vikt att de 
rätta budskapen når mottagarna (Pettersson 2008, 15). Språket är enligt Danielsson 
(2013, 191) människans främsta meningsbärande redskap, men i nutida samhälle 
konkurrerar språket med andra modaliteter som t.ex. bild. Därför behövs frågor ställas 
om vad som händer när de tolkas i samspel.  

Läroboksbilder förutsätts ofta vara ett hjälpmedel i pedagogiskt syfte eftersom de har 
en förmåga att ge ökat stöd att förstå innehållet i en text. Bilder i läroböcker kan även 
hjälpa oss att strukturera våra tankar genom att vara en minnesbank för vår kunskap 
(Skolverket, 2012; Eriksson & Göthlund 2004, 108–109). Illustrativa bilder kan t.ex. 
bygga mentala modeller för att organisera tänkandet och som underlättar och möjliggör 
förståelse och minne av begrepp och fenomen i olika sammanhang (Pettersson 2008, 79; 
Eriksson 2009, 24).  

I enlighet med läroplan för grundskolans tidigare år (2011, 223) ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla olika strategier till skapande av texter där ord och bild samspelar. 
Men enligt forskning (Jonsson 2006, refererad i Selander 1993, 72–84) får elever ingen 
beredskap och kompetenser att hantera bilder i läs- och skrivsammanhang. Vidare 
förklarar Jonsson (2006, 141) att språklig medvetenhet såsom metakognitiv 
uppmärksamhet är en förutsättning för elevers läs- och skrivutveckling. Hon menar att 
elevers förmåga att tolka bilder beror på i vilken omfattning de är redo i sin kognitiva 
utvecklingsfas att analysera bilder (ibid, 141).  

Att förstå elevers utveckling på olika områden och hur olika texter är uppbyggda, 
såväl bildens som textens multimodala utformning, kan underlätta elevers 
meningsskapande i läs- och skrivsammanhang. Det kan också hjälpa oss pedagoger att 
underlätta elevers läs- och skrivinlärning (Halpenny & Pettersen 2015, 30; Danielsson 
& Selander 2014, 14). Uppsatsen ger, förhoppningsvis, insikter för lärare att diskutera 
och problematisera de texter som omger dem själva och deras elever. Denna studie 
riktas främst till verksamma och blivande lärare i grundskolans tidigare år. 
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet med denna undersökning är att utifrån ett multimodalt perspektiv ta reda på 
hur samspelet, eller bristen på samspel, mellan text och bild i en lärobok påverkar 
elevers begreppsförståelse. Vidare är syftet att undersöka vilka förutsättningar elever 
behöver för att förstå och tolka bilder för att fördjupa och underlätta sitt 
meningsskapande inom grundskolans tidigare år. 

 Problemformulering 1.1.1
De frågeställningar som ligger till grund för att genomföra denna studie sker med 
utgångspunkt i ett multimodalt perspektiv utifrån följande frågor:  
 

- Vilket samspel finns mellan text och bild i en lärobok i svenska?  
- Vilket stöd ger bilder i läs- och skrivlärande undervisning? 
- Vilka förutsättningar behöver elever för att förstå och tolka bilder? 
- Vilken betydelse har bilder för att ett lärande och meningsskapande ska ske?  
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1.2 Teoretiska utgångpunkter 
Denna del av studien inleds med att presentera teorier och centrala begrepp som ligger 
till grund för tidigare forskning och fortsatta studier.  

 Sociokulturell lärandesyn i pedagogik 1.2.1
Rostvall & Selander (2008, 14) beskriver lärande som en individuell process som kan 
bero på olika biologiska förutsättningar (t.ex. minne, tänkande och förmågor). Lärande 
kan enligt författarna även ses som en social process där du lär dig i interaktion med 
andra, i förhållande till någon och något som anses som legitimt och meningsfullt (ibid, 
14). I likhet med Rostvall & Selander menar Elm Fristorp (2012, 21) att lärande är ett 
resultat av en mängd samverkande aspekter av människors tidigare kunskaper, vilket i 
sig är en speciell form av erfarenhetsuppbyggnad. Skolverket (2006, 17) menar att de 
reaktioner och interaktioner barnen stöter på i sin omgivning bidrar till hur de bygger 
upp och gestaltar sin kunskap. Barnen har således olika mycket erfarenheter och 
kunskaper när de kommer till skolan (ibid, 17). Med författarnas ord kan det enskilda 
barnet förstås som en del av den sociala miljön, där en central aspekt i lärandet är 
påverkan från andra människor (Rostvall & Selander 2008, 32). 

Lev Vygotskij beskrivs av Halpenny & Pettersen (2015, 17) som 
socialkonstruktivist.  Vygotskij utgår från att barnet själv konstruerar sin utveckling och 
lärande, men att vuxna (t.ex. lärare) påverkar kunskapen mycket snabbare än om den 
hade lämnats ensam. Denna föreställning går under beteckningen socio-kulturell teori, 
där den sociala och kulturella kontexten är central för elevers lärande (Halpenny & 
Pettersen 2015, 17; Rostvall & Selander 2008, 32; Lindahl 2002, 17). Denna studie 
bekänner sig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 Sociosemiotik 1.2.2
I enlighet med Michael Halliday (1978) som är grundare av teorin socialsemiotik 
benämner Rostvall & Selander (2008, 13) kunskap som kommunikation med olika 
semiotiska resurser. Med det menas allt från tecken till bilder, gester, kroppsspråk, 
musik och symboler som innefattar kommunikativa infallsvinklar mellan människor. 
Allt vi gör eller använder för att organisera och kommunicera med vår förståelse av 
omvärlden är semiotiska resurser (ibid, 13).  

Björkvall (2009, 12) förklarar att socio i sociosemiotik innefattar det sociala. Det 
betyder att meningsskapande sker i interaktion med människor, genom engagemang i 
aktiviteter och uppgifter tillsammans med andra. Utöver det sociala finns det enligt 
Björkvall (2009, 12) och Rostvall & Selander (2008, 23) även en kombination av 
kulturella och sociala förändringar i samhället som ligger bakom visualiseringen av 
kommunikationen.  

Lärande är enligt Selander & Kress (2010, 20) en social, kommunikativ och 
teckenskapande aktivitet. I det avseendet är det av betydelse att studera själva 
iscensättningen av t.ex. en undervisningssituation, eftersom att olika resurser utgör 
förutsättningarna för en aktivitet. Hur undervisningen presenteras och utformas 
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påverkar bland annat vilket lärande som sker, t.ex. hur eleverna kan arbeta, vilken typ 
av information som ges samt vilka representationer de kan arbeta med för att visa sin 
förståelse av ett kunskapsområde (ibid, 68).  

Vidare förtydligar Björkvall (2009, 12) begreppet semiotik i sociosemiotik. Han 
förklarar att semiotik tar avstamp i olika betydelser som inte är statiska, utan innefattar 
betydelsepotentialer. I detta avseende är betydelseskapandet alltid funktionellt. 
Oberoende av kommunikationssättet måste de semiotiska resurserna uttrycka de 
betydelser som kommunikationen avser (ibid, 12). Vidare förklarar Leijon & Lindstrand 
(2012, 176) att inga kommunikativa aktiviteter kan förekomma utan att interagera med 
ett representerat innehåll. Författarna menar att människor formerar sin kunskap efter 
hur de väljer att använda sig av olika semiotiska resurser. Det handlar enligt dem om en 
aktiv och dynamisk process som kräver ett omfattande arbete med att tolka och skapa 
sin egen förståelse av form och innehåll (ibid, 174). Vidare förklarar författarna att 
teckenskapande sker både i en produktion som andra kan ta del av (utåt) såsom vårt 
egna skapade av tolkningsarbete (inåt) (ibid, 177). Rostvall & Selander (2008, 13–15) 
förtydligar att vi inte kan förmedla vår kunskap utan dessa semiotiska resurser eftersom 
de enligt författarna är länken mellan människan och kunskapen i en kultur (ibid, 23).  

Michael Hallidays (1978) socialsemiotiska arbete utvecklade de tre metafunktionerna 
som avser semiotiska teckensystem och andra meningsskapande uttryck i 
kommunikation. Björkvall (2009, 11-12) förtydligar att vi behöver dessa tre 
betydelsetyper för att kunna angripa texter och för att kommunicera. Dessa tre olika 
betydelser kan uttryckas i visuell- och verbalspråk. De tre huvudperspektiven är den 
ideationella, interpersonella samt den textuella. För att kunna beskriva eller avbilda 
olika versioner av verkligheten och för att framställa det väsentliga i textens innehåll 
behöver vi enligt Björkvall den ideationella metafunktionen. Den interpersonella 
metafunktionen visar snarare relationen mellan avsändare och mottagare av tecken, t.ex. 
hur författaren interagerar med läsaren eller hur personerna i text och bild interagerar 
(ibid, 11-12). Norlund (2014, 159) förtydligar att den interpersonella metafunktionen 
antingen kan avbildas visuellt, men även verbalt genom olika språkhandlingar. Den 
textuella funktionen avser kompositionen av verbala och visuella beståndsdelar i t.ex. en 
lärobok, hur olika textelement fördelas visuellt i uppslaget, hur semiotiska resurser 
används och relateras till varandra, hur de förenas och separeras för att skapa 
sammanhållande, meningsfulla texter (Selander & Kress 2010, 81). Vidare förtydligar 
Hellspong & Ledin att dessa tre metafunktioner är ”/…/ oupplösligt sammantvinnande 
trådar i textens väv” (1997, 46). Det sociosemiotiska perspektivet skapar enligt Leijon 
& Lindstrand (2012, 171) förståelse hur lärande och kommunikation utvecklas 
multimodalt i samspel med teckenskapande processer.  

1.2.2.1 Multimodal teoribildning 
Kress & van Leeuwen är grundare av begreppet multimodalitet. Författarna beskriver i 
enlighet med Halliday att mening skapas med språket som resurs, men understryker att 
detta även sker med en mängd resurser utanför språkets ramar (Kress & van Leeuween 
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2006, 1-2). Björkvall (2009, 8) förklarar visuell kommunikation utifrån Kress & van 
Leuweens tankar. Han påtalar att den multimodala teorin utgår från sociala 
bakgrundsfaktorer och undersöker hur kommunikationen struktureras genom olika 
representationer som t.ex. bild och skrift (bok), rörliga bilder, dans och ljud (film), eller 
musik och tal (radioreklam). Engblom (2013, 191) förtydligar begreppet. Hon menar 
t.ex. att bildmodaliteten har betydelsebärande resurser som vinklar och bildens position 
i relation till mottagaren, medan text och tal kombineras av semiotiska resurser som 
bokstäver och ljud. Selander & Kress (2010, 76) ger uttryck för liknande synsätt. De 
framhåller att all kommunikation är multimodal och sker via gester, blickar, beröring 
och handlingar. Begreppet multimodalitet bygger enligt Martens, Martens, Hassay 
Doyle, Loomis, Aghalarov (2012, 287) på olika framställningsformer, modaliteter, som 
tillsammans förmedlar mening samt skapar helhet och innehåll. Varje visuell, språklig, 
fysisk gest bidrar till innebörden av helheten och kan bara förstås mot bakgrund av de 
andra representationerna (ibid, 287). Detta är förenligt med Leijon & Lindstrand (2012, 
175) som förtydligar att begreppet multimodalitet alltid syftar på kommunikation 
mellan flera olika teckensystem. Alla teckenskapande aktiviteter är enligt författarna 
meningsbärande i sina olika sammanhang.  

1.2.2.2 Begreppsbildning 
Begreppsbildning ses som en del av språkbildning. Ett begrepp är enligt Vogel (2011, 
95) gemensamt och något som människor delar. Begrepp kan beskrivas av ord och är 
nära förknippat med betydelse som uttrycker vad ordet står för (ibid, 95). 
Begreppsbildning är en aktivitet som sker i samspel med enskilda sinnen och sociala 
praktiker i kommunikation med kulturella semiotiska resurser som exempelvis bilder. 
Det finns ett nära samband mellan begreppsbildning och lärande. All mänsklig aktivitet 
innefattar ett visst tänkande, lärande och begreppsanvändning. Enligt Selander (2008, 
31), Jonsson (2006, 141) liksom Halpenny & Pettersen (2015, 47) framskrider inte den 
kognitiva utvecklingen i tänkandet och lärande i jämn takt. De menar att olika förmågor 
utvecklas mer på vissa stadier och mindre på andra utvecklingsstadier. Den kontextuella 
miljön och den kulturella omgivningen har stor betydelse för elevernas språkutveckling, 
därför kan olika elever ha olika erfarenheter av t.ex. begreppsbildning då de kommer till 
skolan.  

1.3 Begrepp 
Här introduceras några av de begrepp som blir betydelsefulla och återkommer ofta i den 
fortsatta texten.  

 Text 1.3.1
Enligt Danielsson & Selander (2014, 13) består begreppet text av flera olika semiotiska 
resurser (alla kommunikativa infallsvinklar mellan människor) som är komponerade av 
olika teckensystem. Detta synsätt är förenligt med Björkvall (2009, 7) och Kress & 
Selander (2010, 55) som menar att framställningsformen nödvändigtvis inte behöver 
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vara skriftspråkliga. Andra aktiviteter som t.ex. blickar, gester och rumslig placering får 
också betydelse i avseende till textbegreppet. I likhet med Björkvall och Danielsson 
menar Kress & Leeuwen (2006, 2) att text är meningsfulla och sammanhängande 
helheter där ord och meningar ges ett innehåll i interaktion och kommunikation med 
författarna och mottagarna. Vidare skriver Danielsson (2013, 169) att text ställs i 
relation till ”andra uttrycksformer” i det senaste styrdokumentet från 2011. Idag talas 
det om ett vidgat textbegrepp och om multimodala texter. I denna studie innefattar 
textbegreppet olika semiotiska resurser. Termerna text används för själva 
orden/begreppen till bilden och bild för det som framhävs visuellt. Genomgående i 
studien ligger tyngdpunkten på analysen av bilders betydelseskapande och 
kommunicerande funktioner i relation till texter.  

 Bilder 1.3.2
Pettersson (2008, 13) påtalar att bild är ett begrepp som står för flera olika betydelser. 
En bild är en visuell upplevelse av både inre och yttre verklighet. Den yttre verkligheten 
är exempelvis språkrör för fotografier medan målningar och teckningar kan 
representeras av en inre verklighet av konstnärers tankar och känslor. Begreppet 
bildförmåga avser visuell läskunnighet såsom visuell skrivkunnighet, det vill säga 
förmågan att kunna läsa bilder liksom att uttrycka sig med bilder (ibid, 13). Eriksson 
(2009, 25) förtydligar att bilden ofta är ett viktigt verktyg i läromedel och 
undervisningssituationer för att beskriva utseenden, förhållanden och fenomen som kan 
vara svåra att enbart förklara med hjälp av ord. Begreppet ”bilder” avser i denna studie 
grafiska former och illustrationer (t.ex. teckningar och abstrakta modeller).  

1.3.2.1 Informationsbilder eller kunskapsbilder 
Informationsbilder eller kunskapsbilder används enligt Pettersson (2008, 14) i 
informationsmaterial, t.ex. pedagogiska texter som läroböcker. Bilderna ska förmedla 
information eller sakförhållanden om hur någonting fungerar eller ser ut (ibid, 14). Det 
är viktigt att målsättningen för varje bild definieras; att precisera vilka budskap bilden 
förmedlar, vem mottagaren är, att bilderna är relevanta för den aktuella situationen och 
anpassade för målgruppen. Dessa bilder fungerar ibland som illustrativa eller 
kompletterande och har enligt Pettersson ofta ett fokus på själva ämnet (ibid, 14). 

1.3.2.2 Dekorativa bilder 
Petterson (2008, 42) förklarar att dekorativa bilders huvudsyfte är att framstå som 
utsmyckning utan att ha någon pedagogisk avsikt. Sådana bilder bör inte förekomma i 
läroböcker då de har en tendens att skapa ett brus och förvirring som gör att eleverna får 
svårigheter att ta till sig den kunskap som avses (ibid, 42). 

 Lärobok och läromedel 1.3.3
Lärobok används i undervisning och är en pedagogisk text som är framställd att 
användas i ett mer eller mindre formellt lärande. Den ska enligt Pettersson (2008, 15) 
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förklara och förmedla kunskap, men också lägga grunden till meningsfullt lärande. Den 
ska följa skolans kursplaner och mål samt vara anpassad till elevers åldrar (ibid, 15). 
Vidare beskriver Pettersson läroboken som en ”multimodal artefakt där text, bild och 
själva layouten samverkar till att skapa meningsfulla, men ’flerskiktade’, innebörder” 
(ibid, 15). Detta är förenligt med Martens et al. (2012, 287) som menar att en typ av 
multimodal text utgår från inbegripet språk (skriven text), visuella uttrycksformer 
(illustrationer) såsom spatiala representationer (design, layout, komposition) och 
gestikulerande uttryckssätt (positionering och rörelse i illustrationer). Björkvall (2009, 
9) beskriver att de texter som omger nutida elever är tydligt visuella och är nästan alltid 
multimodala.  

Läromedel är ett vidare begrepp än lärobok. Begreppet läromedel betraktas av 
Skolverket (2006, 19) vara det som lärare och elever kommer överens om att använda 
för att nå uppsatta mål. Enligt Selander & Kress (2010, 81) kännetecknas 
läromedelsbegreppet av att elevernas nya kunskaper ska bygga på deras tidigare 
erfarenheter och successivt fördjupa redan känd kunskap. Denna studie utgår från 
begreppet lärobok då den analyserar elevernas begreppsbildning och meningsskapande 
till bildspråket. 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns gott om forskning som berör bildens betydelse för läsinlärningen, liksom 
undersökningar baserade på textanalys och textlingvistik. Inspiration har således 
hämtats från många håll med en rad olika infallsvinklar. Urval av lämplig litteratur som 
vidrör denna studie har insamlats via olika bibliotek, sökbaserna Eric och Diva samt 
läroplan och kursplan för grundskolans tidigare år. 

 Bilders betydelse i läromedel genom tiderna fram till idag 1.4.1
Danielsson (2013, 174) förklarar att multimodalitet och multimodala texter inte är 
någonting nytt. Hon menar att det alltid har kombinerats verbaltext med olika former av 
visuella uttryck som t.ex. illustrationer, rubriker, textsnitt och textstorlek (ibid, 174). 
Vidare påtalar Pettersson (2008, 31) att bilders betydelse i läroböcker har genomgått en 
stor förändring. Att jämföra en lärobok från 2016 med en som trycktes 15 år tidigare 
visar tydliga skillnader på förändring. Pettersson (2008) menar att läroböckerna var i 
huvudsak textbaserade, men har senare gått från att vara textbaserade till illustrerande, 
till kombinerat bild– och textbaserade, till att i nutida läroböcker vara främst 
illustrerande (ibid, 31). Enligt Pettersson (2008) ökar bildens betydelse ständigt i dagens 
samhälle, trots detta har skolans bildsyn försvagats (ibid, 32). Tidigare användes bilden 
mer som en förtydligande och förklarande illustration till texten, snarare än en dekorativ 
bild på sidan om. Den bakomliggande orsaken till att bilden har förlorat sin 
uppmärksamhet tror författaren beror på våra kulturella ramar. Den verbala texten i 
läroböckerna är starkare än någonsin medan läroboksbildens betydelsepotential har 
förlorat sitt värde (ibid, 32). Eriksson (2008, 51) framhåller också en bidragande orsak 
till att bilden används i mycket begränsad och sporadisk omfattning. Hon hävdar att 
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orsaken grundas i att åskådningspedagogiken inte längre är rådande i svenska skolor. 
Men Rostvall & Selander (2008, 24) tror snarare att t.ex. bilder anses svårare att 
bedöma och har därför fått en mindre framträdande plats i undervisningen. 

 Lärarens kompetens; en förutsättning för elevers bildtolkning?  1.4.2
Forskning visar att lärare besitter lite kunskaper om bildens didaktiska funktion, hur 
bilder används som språkliga uttryck och hur de kan samverka med verbala uttryck i 
pedagogiska texter (Jonsson 2006, 281; Danielsson & Selander 2014, 20). Vidare 
hävdar Selander (1993, 72-84 refererad i Jonsson 2006, 72) att elever ges väldigt lite 
kunskaper om att diskutera texters och bilders relationer. Hon misstänker att lärare inte 
har den allmän- och ämnespedagogiska kompetensen att kunna problematisera 
läroböcker som semiotiska resurser i undervisningssammanhang (ibid, 72). Mot 
bakgrund av ett sådant synsätt menar forskare som t.ex. Martinez & M. Harmon (2012, 
338) att relationen mellan bild och text kan vara relativt komplex i vissa sammanhang, 
därför kan elever behöva lärarens hjälp att tolka budskapet. Detta förutsätter att läraren 
erhåller kunskap om bilders och texters relationer. Danielsson liksom Martinez & M. 
Harmon menar att om läraren har kunskaper om bildens didaktiska funktion så kan 
elever få hjälp att bli mer explicit medvetna om hur visuell text förmedlar mening. 
Vidare påtalar Vygotsky (1978, 119 refererad i Lindahl 2002, 92) att övningar och 
kunskaper i bildkommunikation stärker det abstrakta tänkandet och kan vidare 
underlätta förståelsen av skriftspråkets konventioner och regler (ibid, 92). Enligt 
Danielsson (2013) m.fl. behöver lärarna kompetenser för metaspråk i undervisningen 
för att elevers textbearbetning ska utvecklas då texter i såväl skolan som samhället 
skapas av kombinationer av dessa (ibid, 174).  

1.4.2.1 Bilduppfattning på olika kognitiva och perceptuella nivåer 
Enligt Eriksson & Göthlund (2004, 24) kan bilduppfattning ske på olika kognitiva och 
perceptuella nivåer. Med det menas vad som styr hur vi uppfattar, igenkänner och 
bearbetar det vi ser och som vidare grundar vår möjlighet att avläsa och tolka bilder 
(ibid, 24). Vidare förklarar Halpenny & Pettersen (2015, 23) och Schaffer (2006, 96) att 
kognitiv utveckling inbegriper alla sidor av den mänskliga intelligensen som vi 
använder för att förstå och anpassa oss till världen, d.v.s. förändringar och tillväxt i 
tankeprocesser som t.ex. minne, problemlösning, perception, logiskt tänkande, 
begreppsbildning, klassificering och hur dessa processer förändras och utvecklas under 
vårt växande (Halpenny & Pettersen 2015, 23; Schaffer 2006, 96).  

Pettersson (2008, 102) påtalar att mottagarens erfarenheter av bilduppfattning växer 
mellan banalt och originellt, invant och ovant, men också mellan betraktade och mindre 
betraktade upplevelser. Det är enligt Pettersson lättare att uppfatta innehållet i en bild än 
i en text, även om vi kan tolka fler budskap i bilder, eftersom det krävs en högre 
kognitiv nivå att läsa en text än tolka en bild (ibid, 52). Enligt Eriksson & Göthlund 
(2004, 39) inbjuder en bild ofta flera ingångar och är mångtydig i sin karaktär, därför 
menar författarna att den kan vara lätt att ta till sig samtidigt som den kan vara svår att 



 15 

tolka. För att eleverna ska kunna uppfatta skilda fenomen på liknande sätt krävs det att 
de befinner sig i samma kontext, d.v.s. har liknande erfarenheter och kunskaper 
(Eriksson & Göthlund 2004, 40).   

 Meningsskapande i relation med text och bild 1.4.3
Det framgår i Läroplan för grundskolans tidigare år (2011, 223) att elever ska ges 
strategier för att skapa olika typer av texter där ord och bild samspelar. I enlighet med 
Lgr11 anser Engblom (2013, 199) och Martinez & M. Harmon (2012, 324) att elever 
behöver ges förutsättningar för hur olika semiotiska val skapar betydelser. De menar att 
det behövs en medvetenhet om hur skrift och bild kan förankras eftersom olika 
modaliteter används för skilda syften i undervisningen. Att konstruera mening ur en 
multimodal teoribildning breddar således elevernas vägar för att uttrycka sig inom och 
mellan olika språkbruk. Detta är förenligt med Martens et al. (2012, 293) som hävdar att 
"/.../when learners are competent in a range of modes, they become “re-makers and 
transformers” of literacy rather than reproducers of common beliefs about texts and 
literacy" (ibid, 293). Reichenberg (2014, 32) tydliggör bildens betydelse i 
meningsskapande, och påtalar att elevers förståelse av en text ökar om det finns en bild 
som åskådliggör innehållet i texten. Text och bild måste uppfattas som en meningsfull 
och motiverad helhet för att kommunikationen ska fungera. Meningen kommuniceras 
enligt Rostvall & Selander (2008, 18–19) genom de sätt som bilder representeras, om de 
olika semiotiska resurserna inte förstås går sammanhanget förlorat. Men även skilda 
teckensystem har olika potentialer och begränsningar för meningsskapande (ibid, 18–
19). I likhet med Rostvall & Selander anser Danielsson & Selander (2014, 35) liksom 
Pettersson (2008, 93) att det i denna mening inte endast rör sig om verbaltext som 
kombinerats med bilder i varierad form. Elevers förkunskaper, intressen och förståelse 
av situationen kan i detta avseende styra vilken mening som uppfattas och om 
budskapet är läsbart eller inte. Björkvall (2009, 26) överensstämmer med författarna 
men menar också att elevers intensitet på läsningen påverkar tolkningen. Vidare 
förklarar Vogel (2011, 22–23) att bildens budskap alltid har en betydelse som är baserad 
på personliga erfarenheter och förväntningar som är integrerad med andra kognitiva 
förmågor. Därför står bilden ytterst sällan för en andemening som är detsamma för varje 
läsare. Eriksson & Göthlund (2004, 141) förtydligar att varje bild bygger på en enskild 
människas kunskap om ett ämne och hens uppfattning av verkligheten. En elevs 
erfarenheter är i sina uttryck beroende av kulturell inramning och kulturellt betingade 
resurser, där lärandet av meningsfulla sammanhang är starkt betonat till deras kultur 
(Franker 2009, 278) 

 Bilders användning och funktion i läroböcker 1.4.4
I meningsskapande spelar bilder en viktig roll, därför är det av stor betydelse att hitta 
lämpliga ingångar för att se vilka kunskaper som krävs för att förstå vad som uttrycks i 
visualiseringen av en abstrakt process (Danielsson & Selander 2014, 51). Moderna 
läroböcker har enligt Reichenberg (2014, 32–33) ofta ett varierat och utbrett formspråk 
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med mycket variation av bilder. Dessa bilder bör enligt Reichenberg (2014, 32–33) och 
Franker (2009, 277) skapas på ett optimalt sätt med hänsyn till mottagarens möjligheter 
att förstå bilderna, såväl som att tolka bilderna utifrån sociala och kulturella 
förhållanden. I likhet med Reichenberg tycker även Pettersson (2008, 95) och Franker 
(2009, 270) att de bilder som förekommer i läroböcker ska vara estetiskt tilltalande med 
ett pedagogiskt innehåll. Innehållet ska enligt Pettersson vara läsvärt för eleverna och 
motivet ska helst vara med hög igenkänningsfaktor men bör dock inte vara för abstrakt 
eller banalt eftersom det minskar läsbarheten (ibid, 53–54). Enligt Eriksson (2009, 52) 
och Rostvall & Selander (2008, 18–19) är det bildens utformning som avgör om den är 
tydlig att tolka. Pettersson menar att för många detaljer, skuggor och andra 
designelement i bilder kan ge ett störande och förvirrande intryck (ibid, 53-54). 
Reichenberg förklarar att det finns en risk att elever upplever läroboken som en visuell 
fruktsallad och skapar uppgivenhet och förirrelse om de möter texter med för mycket 
detaljer (ibid, 33). Jonsson (2006, 69) ger uttryck för liknande åsikter. Hon menar att 
bilder i läroböcker kan förvirra och vilseleda genom egendomliga perspektiv, inkorrekta 
storleksrelationer samt genom allt för artistisk utformning med irrelevanta detaljer (ibid, 
69). För att vi ska vara mer benägna att tolka bilden på ett likartat sätt krävs det, enligt 
Franker (2009, 280) att bildmotivet är lik våra erfarenheter. Eriksson (2009, 26–27) 
förtydligar att kontexten, innehållet, avsikten och tidigare erfarenheter har stor betydelse 
för hur abstraktioner och avbildningar förstås och tolkas. Vidare förklarar Franker 
(2009, 277) att tecknade bilder är både kognitivt och perceptuellt svårare att uppfatta 
jämfört med fotografiska bilder eftersom foton är mer konkret och nära elevernas 
verklighet. 

Bilder kan enligt Pettersson (2008, 25) ha en rad skilda funktioner och effekter. Den 
grundläggande tanken med att använda bilder i läroböcker är att inlärning blir mer 
effektiv eftersom vi samtidigt använder flera olika stimuli. Ofta är de framtagna för att 
användas i ett pedagogiskt sammanhang och är producerade för lärande (ibid, 25). 
Bilder uttrycker vanligtvis andra nyanser och innebörder av innehållet än vad texten gör 
och har i många sammanhang syfte att komplettera den verbala framställningen (ibid, 
26). Vidare förklarar Pettersson och Eriksson & Göthlund att läroboksbilder inte bara 
ska förklara, informera, levandegöra, påverka, stimulera och förstärka innehållet i 
brödtexten. De ska också skapa och upprätthålla uppmärksamhet, intresse, motivation, 
underlätta inlärning, sammanfatta, belysa och presentera ämnet. En och samma bild kan 
ha flera av dessa funktioner och kan dessutom antingen förstärka eller motsäga varandra 
(Pettersson, 42; Eriksson & Göthlund 2004, 36).  

Valet av bildtyp påverkar enligt Pettersson (2008, 78) mottagarens förväntan och 
förförståelse om vilken typ av text läroboken innehåller. Bilder i läroböcker kan 
klassificeras efter olika kriterier såsom avsändare, mottagare och innehåll. Men också 
efter grafiskt utförande, fysisk form, storlek, sammanhang och användningssätt (ibid, 
78). Selander & Kress (2010, 58) förtydligar att om avsikten är att t.ex. framhäva 
information i bilder är ofta den givna utgångspunkten i centrum av uppslaget. Syftet 
med bilder grundas på vilka kriterier som används i varje enskilt fall eftersom det går att 
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presentera bilder för läsaren på många olika sätt (Pettersson 2008, 78). Enligt Rostvall 
& Selander (2008, 82) ska eleverna kunna hantera flera olika uttrycksformer, bland 
annat definiera begrepp och tolka bilders innehåll som är kopplat till verbalspråket. För 
att nå en totalupplevelse av ett visst budskap och för att vidga elevers texthantering är 
det frågan om en kombination mellan visuell- och verbalspråk. Danielsson & Selander 
(2014, 53), liksom Björkvall (2009, 25) påstår att informationen blir lättare att ta till sig 
om det finns en närhet till innehållet i text och bild. Pettersson (2008, 66) förklarar att 
en bildtext som tillför information som varken finns med i texten eller i bildinnehållet 
har en informativ funktion. Enligt Danielsson (2013, 199) kan sådana bilder vilseleda 
läsaren med olika delbetydelser för att de står i motsatsförhållande till varandra (ibid, 
199). Andra meningsbärande enheter som Danielsson (2013, 182), Villarreal, Minton & 
Martinez (2015, 272) liksom Rostvall & Selander (2008, 17) påstår har en inverkan på 
hur informationen förstås är bl.a. färgkodningar, symboler, linjer, former, rubriker m.m. 
Detta är förenligt med Pettersson (2008, 110) som påtalar att t.ex. färgbilder i 
läroböcker kan bidra till bättre inlärning och minne, samt stärka elevers motivation och 
intresse. Dessa är några exempel på hur bilder i läroböcker kan hjälpa elever läsa och 
skapa mening genom olika semiotiska resurser (se avsnitt 2.1.1.1). 

1.4.4.1 Lärobokbilders funktion utifrån specifika grunder  
Läroboksbilders funktion är, som tidigare nämnt, att stärka och åskådliggöra begrepp 
och fenomen som kan vara svåra att förklara enbart med hjälp av ord. Enligt Jonsson 
(2006, 68) känns detta igen i läroböcker där varje bild i bokstavsinlärningen innefattar 
ett specifikt bokstavsljud. Eleverna förväntas anknyta rätt bildobjekt till det avsedda 
ljudet i ordet. Läroboken kan i enlighet med Jonsson endast förmedla associationer 
mellan bokstavsnamn och bokstavsljud om eleverna har kunskaper om alfabetet (ibid, 
68). Hon menar att bilder förhåller sig ofta till specifika ord och formmässiga aspekter 
av språket som i förlängningen kan skapa en begränsad vana om elevers förhållningssätt 
till bilder. Text och bild är enligt henne ofta förbundna med varandra utifrån specifika 
grunder som eleverna förväntas hantera. ”Bilden av rosen i en läslära kan av barnet 
uppfattas som en blomma, vilket blir problematiskt om avsikten är att lära in bokstaven 
r” (Jonsson 2006, 71). Oberoende av hur en elev spontant vill tolka bilden och uttrycka 
sig kring den finns det bara ett rätt svar. Med stöd av Jonssons resonemang förväntas 
elever kunna identifiera vad bilden ska föreställa, samt ha ett entydigt förhållande till 
den. De ska även kunna känna igen och uttala de specifika bokstavsljud som det 
avbildade objektet beskriver (ibid, 71). Detta är förenligt med Eriksson (2008, 36) som 
förtydligar att elever måste ha relevant vokabulär för att kunna tolka bildinnehållet som 
en meningsfull helhet. Om elever inte har möjlighet att kommunicera kring bilderna går 
det inte att tala om att de har erhållit någon kunskap. För att bilderna i läroböckerna ska 
bidra till en effektiv inlärning är det enlig Petterson (2008, 42–58) viktigt att de används 
på ett aktivt och medvetet sätt i undervisningen. Enligt Franker (2009, 283) blir det 
lärarens uppgift att etablera den ”rätta” kopplingen mellan bild och ord (begrepp) 
eftersom att bilderna i läromedlet ofta avbildas utan någon kontext.  



 18 

 Sammanfattning 1.4.5
Bilders betydelse i läroböcker har många gånger ett syfte att fungera som länkar för 
förståelse. De ska därför vara entydiga, men de är inte sällan både mångtydiga och 
tolkningsbara (Pettersson 2008, 49). För att elever ska förstå att skriftspråk 
kommunicerar mening och att konstnärer, såsom författare, gör medvetna, avsiktliga 
beslut om användning av t.ex. inramningar, färg, form och så vidare, måste elever förstå 
att de behöver kunna tolka bilders betydelser tillsammans med den skrivna texten för att 
till fullo förstå kontextens innehåll (Martens et al. 2012, 291). Vidare menar Rostvall & 
Selander (2008, 82) att elever måste kunna hantera flera olika uttrycksformer än 
verbalspråket. De måste bland annat kunna definiera begrepp och tolka bilders innehåll. 
Enligt Danielsson & Selander (2014, 35) fördjupas elevers förståelse och deras 
textmässiga repertoarer om läraren visar hur de ska tolka verbalspråk såväl som andra 
semiotiska resurser. Danielsson (2013, 178) menar att val av teckensystem påverkar 
t.ex. det ämne som representeras och hur innehållet konstrueras. Ur ett multimodalt 
perspektiv är detta centralt för kunskapsbildningen. 
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2 Metod för insamling av material 
I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen i studien, etiska överväganden, urvalet, 
tillförlitligheten och slutligen en redogörelse av genomförandet. Vidare följer en 
beskrivning av läromedelsförfattarnas intentioner med läroboken Silorema.  

2.1 Forskningsmetoder 
Vid insamling av material utgår studien från två forskningsmetoder med syfte att 
undersöka om resultaten kompletterar och/eller överensstämmer varandra. Med 
textanalys och en fokusgruppintervju av elevers uppfattning att tolka bilder i en lärobok, 
ska denna uppsats undersöka aspekter på textens och bildens betydelse i samband med 
läs- och skrivinlärningen i årkurs 1. Avsikten med att studien riktar sig till elever i 
årkurs 1 är i huvudsak för att läs– och skrivinlärningen har sin utgångspunkt i 
grundskolans tidigare år. För att besvara studiens frågeställningar kommer 
undersökningen utgå från en fallstudie (Descombe, 2009, 59). Fallstudiers syfte är att 
fokusera på en eller några få förekomster av ett ämne. ”Målsättningen är att belysa det 
generella genom att titta på det enskilda” (ibid, 60).  

 Urval  2.1.1
För att urvalet ska vara representativt och uppnå en mättnad ingår enligt Denscombe 
(2009, 63) ett visst antal informanter i studien. Vanligtvis tenderar en fallstudie ha ett 
relativt litet omfång med informatörer. ”Forskaren måste välja ut ett (eller några få) 
exempel från den bredare grupp som undersöks /…/” (ibid, 63).  
 I studien har en skola från ett medelklassområde fokuserats, varav två årkurs 1- 
klasser har medverkat i undersökningen. För att förhindra att forskningen ska bli allt för 
färgad av en och samma lärare utgår undersökningen från två klasser. Det urval som 
undersöks i textanalysen är 30 läroböcker. 15 stycken läroböcker från vardera klass. 
Antal informanter i fokusgruppintervjun rekommenderas mellan sex till nio deltagare. 
Detta anses enligt Denscombe (2009, 241) vara lämpligt för att inkludera ett rimligt 
antal åsikter och erfarenheter bland eleverna. Större grupper tycks bli svåra att 
kontrollera och dokumentera och dessutom kan stora grupper leda till att mindre 
självsäkra elever hämmas. Subjektiva urval används vanligtvis i fokusgrupper, vilket 
innebär att eleverna väljs ut för att de kan tillföra intressant kunskap som är relevant för 
syftet med studien (ibid, 242). I undersökningen ingår 6 stycken elever med svenska 
som modersmål, lika många pojkar som flickor varav tre från varje klass.  

 Etiska aspekter  2.1.2
Det finns fyra allmänna huvudkrav som måste ingå i undersökningen då studien 
innefattar människor, i detta fall elever. De krav som ska övervägas berör information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsområdet 2002, 6). Det första och 
andra kravet utgår ifrån att de elever som medverkar i undersökningen ska bli 
informerade om vad studien innebär och har själv rätt att bestämma om de vill 
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medverka. De har också rätt att när som helst avbryta studien utan specifik anledning. 
Vårdnadshavarna ska informeras och ge samtycke till godkännande om eleverna i 
undersökningen inte har fyllt 18 år. Efter avslutad undersökning har deltagarna rätt att ta 
del av studien (Ahrne & Svensson 2015, 72; Vetenskapsområdet 2002, 7–9). Det tredje 
kravet berör personuppgifters legitimitet. Alla uppgifter om deltagarna som ingår i 
studien ska inte kunna identifieras av utomstående. Det sista kravet utgår från att det 
insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål. Det får inte utlånas 
eller användas i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsområdet 2002, 12).  

2.2 Textanalys 
Den första delen i undersökningen utgår från syftet att studera vilket lärande och 
meningsskapande som sker mellan bild och text, samt att studera hur olika typer av 
bilder ger elever olika mycket stöd i läs– och skrivlärande undervisning. I analysen 
undersöks även hur samspelet, eller bristen på samspel, mellan bild och text i en lärobok 
påverkar elevernas begreppsförståelse. I textanalysen läggs särskilt vikt vid ideationell- 
och textuell funktion, där fokus ligger på det väsentliga i textens innehåll samt 
kompositionen av de verbala och visuella beståndsdelarna (Selander & Kress 2010, 81).  

För att nå läromedelsförfattarnas grundtankar och klargöra syftet med bilderna och 
texterna i läroboken utgår metodansatsen först från att studera lärarhandledningen. I 
lärarhandledningen granskas endast delar av det innehåll som anses användbart. 
Därefter utgår undersökningen från en multimodal textanalys av elevers läroböcker. 
Syftet med att analysera Silorema grundas i att det är ett läromedel som är verksamt i 
tiden. De sidor i läroboken som valts ut för textanalys är särskilt intressant för de frågor 
som studien avser, men även för att det är ett uppslag som jag själv följt tillsammans 
med eleverna under den verksamhetsförlagda utbildningen på grundlärarprogrammet. 
På grund av begränsad tid analyseras endast ett utvalt uppslag. Kapitlet som 
analysarbetet utgår från berör bokstaven u (se bilaga 1). 
  Analysverktygen i denna studie är hämtad från en rad olika forskare som t.ex. 
Selander, Kress, Björkvall, Danielsson, Norlund och Eriksson & Göthlund m.fl. Med 
hjälp av frågor och begrepp försöker textanalysen undersöka vilken övergripande 
funktion bilderna och texterna i läroboken har och vilken betydelse själva 
kompositionen skapar (Selander & Danielsson 2014, 81; Björkvall 2009, 9; Pettersson 
2008, 114–115). Textanalysen utgår från att söka mönster, skapa kategorier och tolka 
bakomliggande mening. I undersökningen analyseras hur text och bild binds samman 
rent språkligt (se frågorna i avsnitt 1.1.1) och hur den multimodala textens 
informationsstruktur ser ut. Även den grafiska formgivningen och layouten granskas. 
De olika resurserna ska enligt Kress & van Leeuwen (2006, 19–20) tolkas, bedömas och 
analyseras i en helhet för att meningen med den multimodala texten ska framgå.  
 

”Sammanfattningsvis är poängen med ett multimodalt orienterat angreppssätt att man kan få fatt i 
vilka betydelsesskapande val som prioriteras i läroboken. Man kan på grund av en sådan analys dra 
slutsatser om valens potential att stödja elever /…/” Norlund (2014, 160).  
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I samråd med Westlund (2015, 86) används frågor som redskap i tolkningsarbetet. De 
analysfrågor som används i undersökningen är: 
 

- Vilka semiotiska resurser finns i läroboken? 
- Vilket syfte har bild och text?  
- Vilka typer av bilder, sett ur ett multimodalt perspektiv, finns i läroboken; bidrar 

bilderna till att skapa klarheter eller vagheter för elever?   
- Vilket samspel sker i kompositionen av de olika semiotiska resurserna; hur sätts 

de samman så att bild och text bildar en helhet?  
- Vilka bilder i läroboken har potential att väcka uppmärksamhet; på vilket sätt 

väcker de nyfikenhet och intresse för elever?  

 Genomgång av analysverktyg   2.2.1
Det som studeras i textanalysen är bland annat hur text och bild i läroboken harmonierar 
och samspelar för att skapa visuellt rim, men också hur inramning används för att 
avgränsa eller sammanbinda textelement (Björkvall 2009 105–108). För att granska hur 
textelementen är placerade, om något är mer eller mindre framträdande, analyseras 
visuell framskjutenhet som ger uttryck för vad som anses som viktig information. Om 
den semiotiska resursens storlek skiljer sig i avseende till de andra resurserna uppfattas 
den som viktig och placeras ofta i förgrunden (ibid, 100–101). Informationsstrukturen 
kan även handla om hur informationen är placerad i förhållande till ny eller befintlig 
kunskap. Ett välkänt fenomen placeras vanligtvis till vänster medan ett okänt placeras 
till höger (ibid, 90). Fördelningen av de olika elementen i en text är viktiga för att visa 
på vilket informationsvärde de olika textelementen har (ibid, 100). Detta kallas enligt 
Kress (2003, 46) för funktionell tyngd och används i analysarbetet för att reda på om 
någon modalitet tillämpas i större omfattning än andra. För att studera vilka modaliteter 
läroboken använder för att uttrycka mening utgår analysen från funktionell 
specialisering (Kress 2003, 46). I analysarbetet kommer även engagemang och distans i 
bilderna att uppmärksammas. Det förstnämnda begreppet syftar på hur en bild visas i 
t.ex. profil eller rakt framifrån för att skapa interaktion med sin läsare, medan distans 
avser beskärning av avbildade objekt. Om bilden endast fokuserar på en specifik del av 
motivet visas engagemang och en nära distans. Huruvida bildens distans uppfattas av 
mottagaren beror på hur bilden är beskuren (Björkvall 2009, 39–54); Norlund 2014, 
164–165). Färg, storlek och närhet mellan de olika semiotiska resurserna är även 
viktiga enheter i tolkningsarbetet och används ofta för att markera olika ingångar. I 
denna mening har färg en väldigt kraftfull resurs som bidrar till att skapa visuell 
framskjutenhet och typsnittsvariation (Björkvall 2009, 102–108). Eftersom texten är ett 
inslag i en större social aktivitet måste den ses i sitt sammanhang. Själva 
iscensättningen, d.v.s. framställningen och arbetssättet av undervisningssituationen, får 
enligt Danielsson (2013, 171) och Selander & Kress (2010, 68–70) betydelse för 
möjligheterna att förstå och tillgodogöra sig innehållet. Därför är det väsentligt att 
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beskriva hur detta uppslag har presenterats och hur lärandet har ramats in (se avsnitt 
2.4).  

2.2.1.1 Textanalysens trovärdighet  
”Om man lyckas övertyga sin läsare om att resultaten är trovärdiga har man i någon 
mening lyckats med sitt projekt” (Ahrne & Svensson 2015, 25). Trovärdighet är enligt 
författarna särskilt viktigt för denna typ av forskning. Om studien går att diskutera och 
kritisera, samt visar samma eller liknande svar med olika metoder anses den vara av god 
kvalité (ibid, 26).  
 Enligt Westlund (2015, 78) ökar tolkningens reliabilitet om flera textdelar stödjer 
forskarens tolkning av läromedlet. Vidare påpekar Ahrne & Svensson (2015, 174) att 
det är viktigt att tänka på att forskaren arbetar med tolkningar, det innebär att det aldrig 
finns entydiga tolkningar att göra.  

2.2.1.2 Insamling och avgränsning av material 
Skolan kontaktades för förfrågan om medverkan i studien början av vt-16. Rektor och 
lärare lämnade godkännande att använda elevernas läroböcker som forskningsändamål. 
Bolagsjuristen för studentlitteratur kontaktades även om förfrågan att använda bilder 
från ett uppslag ur Silorema och lämnade ett skriftligt godkännande för användning.  
 Genomförandet av textanalysen tog plats på skolan i ett lugnt litet rum. Utifrån olika 
frågor och begrepp i analysmodellen granskades ett uppslag av 30 stycken 
läromedelsexemplar. Begreppen användes för att analysera gemensamma mönster och 
motiv, liksom olikheter och skillnader, kopplade till de övergripande frågeställningarna 
(se avsnitt 2.2.2). Bokstaven u var det uppslag som fokuserades (se bilaga 1). I 
tolkningsarbetet granskades först en klassuppsättning av 15 läroböcker. Vid senare 
tillfälle analyserades den andra uppsättningen. Anledningen till att materialet tolkades 
vid två olika tillfällen berodde främst på tillgången av materialet. I tolkningsarbetet 
analyserades vilka bilder som framstod vara lättast att tolka utifrån elevernas förmågor 
att förstå de budskap som gömmer sig i bilderna. Detta gjordes genom att granska 
bilderna en och en i uppslaget (se bilaga 1). Därefter analyserades på samma sätt vilka 
bilder som ansågs svårast att tolka. Varje läroboksexemplar har undersökts utifrån hur 
bild och text binds samman rent språkligt, hur den multimodala textens 
informationsstruktur ser ut även hur den grafiska formgivningen och layouten utformas 
i uppslaget. 
 
 
 
   
 



 23 

2.3 Fokusgruppintervju 
Den andra delen i undersökningen utgår från en fokusgruppintervju med syftet att 
studera hur samspelet, eller bristen på samspel, mellan text och bild i en lärobok 
påverkar elevernas begreppsförståelse. I intervjun läggs särskilt vikt vid interpersonell 
funktion. Att analysera det interpersonella perspektivet är att se efter hur texten verkar 
mot sina mottagare (Hellspong & Ledin 1997, 158; Selander & Kress 2010, 81).  

Tillsammans med 6 stycken elever sker ett möte under en begränsad tid om ca 30 
minuter, för att diskutera olika aspekter av det givna ämnet i undersökningen. Ahrne & 
Svensson (2015, 81) förklarar att metoden kännetecknas av en grupp informanter som 
möts för att på ett fokuserat sätt diskutera ett ämne. Kunskapen som delas i gruppen är 
baserad på kollektiva och gemensamma erfarenheter. Deltagarna kan i det avseendet 
tilldela och bistå med värdefull kunskap till undersökningen (ibid, 81–82). Inledningsvis 
uppmanas eleverna att tolka en eller några bilder från läroboken. Tillsammans ska de 
diskutera bildernas budskap. Syftet är enligt Denscombe (2009, 237) att få igång 
diskussionen som ska kanaliseras till någonting specifikt och konkret. De frågor som 
ställs i gruppintervjun ska stimulera, vara förståeliga och av intresse för målgruppen 
(Ahrne & Svensson 2015, 86).  

 
De intervjufrågor som används i fokusgruppen utifrån barns perspektiv och språk är: 
 

- Vilka bilder i läroboken är mest tydliga att tolka?  
- Vilka bilder är mest otydliga att tolka?  
- Vilka bilder fångar er uppmärksamhet?  
- Hur använder ni bilderna i läroboken; verkar de som att bilderna har ett viktigt 

innehåll, eller är de bara där för att det ska bli roligare för er att skriva och läsa?  
 
Det mänskliga minnet är enligt Denscombe (2009, 258–259) ett relativt opålitligt 
forskningsinstrument, därför kommer ljudupptagning att användas för att intervjun ska 
bli lättare att revidera och analysera. Nackdelen är, enligt Denscombe, att inspelningen 
endast fångar in det verbala ordet och missar kroppsspråk, gester och andra kontextuella 
faktorer. Som ett komplement till den relevanta information som en ljudupptagning kan 
missa kommer även fältanteckningar att göras under intervjun (ibid, 258–259).   

2.3.1.1 Fokusgruppintervjuns trovärdighet 
Denscombe (2009, 243) påtalar hur vida fokusgruppen anses som framgångsrik. Enligt 
författaren är förutsättningen att det skapas ett förtroendefullt klimat i gruppen. 
Ansvaret ligger hos gruppledaren att främja en situation där eleverna känner tillit för att 
kunna uttrycka sig öppet, sanningsenligt och på ett fritt sätt (ibid, 243). Vidare förklarar 
Denscombe att intervjuaren och kontexten har en inverkan på undersökningens 
trovärdighet. Enligt honom är det är svårt att uppnå konsistens och objektivitet med 
intervjumetoder eftersom materialet, i viss utsträckning, är unik på grund av den 
speciella kontexten och de elever som deltar (ibid, 268). 
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Ahrne & Svensson (2015, 35) menar att det är viktigt att ha i åtanke att en intervju säger 
något om stunden då den gjordes och något om hur författaren har uppfattat innehållet i 
diskussionen. Intervjuer säger alltså inte allt om ämnet, men ger viktiga insikter och 
djupare kunskaper (ibid, 35). Det är vidare viktigt att intervjuaren är neutral och 
objektiv och inte påverkar svaren i undersökningen (ibid, 38). Fokusgrupper har dock 
en tendens att minska intervjuarens påverkan eftersom deltagarna i gruppen har en 
förmåga att påverka varandra. Vidare förklarar Ahrne & Svensson att det är av stor 
betydelse att intervjuprocessen är förenlig med den förståelse av barn som 
undersökningen utgår från. Barn är t.ex. mindre erfarna och mogna än vuxna i 
förhållande till intervjustrategier (ibid, 69). Barnens kulturella bakgrunder, kön, etnicitet 
och kognitiva förmåga har också betydelse då undersökningen tolkas och analyseras 
(ibid, 78). Vidare förklarar Denscombe (2009, 244–245) att intervjuaren kan få olika 
svar beroende på hur personen ställer frågorna. Diskussionen kan både tillföra och 
bekräfta, men den kan också motsäga deltagarnas sätt att tänka (Ahrne & Svensson 
2015, 82–84). I synnerhet har intervjuarens personliga identitet som t.ex. kön, etnicitet 
samt ålder en stor inverkan på hur mycket information som eleverna ger och hur ärliga 
de är i sin information (ibid, 245). Intervjuns svaghet är att den ger en begränsad bild av 
ämnet som måste behandlas därefter och kanske även kompletteras med fler metoder. 
Därför utgår även undersökningen från en multimodal textanalys (Ahrne & Svensson 
2015, 15–20). 

2.3.1.2 Tillstånd 
De informanter som har valts ut i undersökningen har blivit beviljade av 
vårdnadshavarna att delta i studien. Förfrågan av tillstånd har skett innan 
undersökningen med medgivandebrev till föräldrar (se bilaga 2). I brevet framkom 
information om undersökningens syfte och att deltagande i studien är frivilligt. Rätten 
till anonymitet har även betonats, vilket innebär att både skola, klass och namn på elever 
och lärare är fingerade både före, under och efter studiens genomförande (se mer om 
etiska aspekter i avsnitt 2.1.1). 

2.3.1.3 Genomförande av fokusgruppintervju 
Undersökningen har gjorts i enlighet med de forskningsetiska principerna som 
vetenskapliga rådet utformat (se avsnitt 2.1.1). Kontakt togs med skolan för förfrågan 
om medverkan i studien början av vt-16. Föräldrarna var vidtalade innan intervjun och 
hade lämnat godkännande för deras barns deltagande i studien. Vid intervjutillfället 
informerades eleverna om de etiska aspekterna samt syftet med undersökningen. Alla 
elever gav godkännande för medverkan.  
 Ljudupptagning gjordes under hela intervjun med hjälp av en iPad och som ett 
komplement formulerades fältanteckningar.  
 Gruppmedlemmarna stod i centrum för interaktionen i samtalet. Intervjun 
introducerades med stöd av bilder från uppslaget som eleverna skulle diskutera med 
hjälp av kompletterande frågor (se avsnitt 2.3.2). Varje intervjufråga diskuterades noga 
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av alla informanter i gruppen. En fråga (4.1.3) har vid ett senare tillfälle kompletteras 
genom individuella intervjuer med eleverna, för att innehållet av svaren inte framgick 
med tillräcklig information.  
 Genomförandet av intervjun tog plats i ett lugnt litet rum med bra akustik. Mitt i 
rummet fanns ett rektangulärt bord med plats för ca 6-7 personer. Eleverna fick själva 
välja var de ville sitta. Avsikten med detta var att de skulle känna sig bekväma i 
sällskapet. Eleverna intog platser på vardera långsidan av bordet. Jag som intervjuare 
satt på en av bordets kortsida för att det skulle bli lättöverskådligt för mig att se hela 
gruppen. Innan intervjun var redan en av eleverna upp i varv, vilket påverkade 
stämningen i gemenskapen och medförde att några elever blev mindre koncentrerade. 
 Efter intervjun har jag granskat ljudupptagningen i sin helhet och sökt på induktiv 
väg efter mönster och kategorier. 

2.4 Presentation av läroboken  
Nedan ges en presentation av den lärobok som ska ingå i studien.  
Läromedel: Sida 26–27 Silorema från 2011 utgiven av Studentlitteratur AB 
 
Läroboken som har analyserats innehåller 64 sidor, men analysen har endast skett av ett 
utvalt uppslag av elevers läroböcker.  

 Läromedelsförfattarnas intentioner med läroboken 2.4.1
I detta avsnitt ges en presentation av läromedelsförfattarnas intentioner med läroboken 
Silorema. Enligt Ahrne & Svensson (2015, 164) grundas varje textanalys i en 
gemensam förförståelse som delas av textproducent och mottagare av innehållet. 
Avsikten med att ta reda på hur läromedlet är utformat anses som relevant då det kan 
påverka och underlätta förståelsen i tolkningsarbetet. 

Presentationen består av information som beskrivits i lärarhandledningen. I 
beskrivningen av läroboken redogörs grundtanken med de mål eller ambitioner som 
författarna Görel Hydén, Elisabeth Åril samt Britta Redin har med läromedlet.    

Läroboken bygger på en grundlig inlärning av bokstäver och sammanljudsteknik som 
möjliggör för alla elever att lära sig bokstavsljud och bokstavstecken. Varje uppslag 
innehåller ordbilder som ska träna eleverna att öva in och känna igen aktuell bild genom 
att skriva, måla, ringa in eller streckmarkera de ord bilden avser. Bilderna är även ett 
stödunderlag i arbetet med ljudanalys och läsning av ord och enkla meningar, men kan 
också användas som utgångspunkt i meningsskapande av elevtexter eller som 
diskussion av textinnehåll. 

Innehållet beskrivs som tydlig och luftig med färgglada uppslag av bilder. Bokens 
titel grundar sig i de åtta första bokstäverna ”s i l o r e m a” i bokens upplägg, därefter 
kommer ”n u å f ö”. De tretton första ljuden som lärs in är hålljud. Med det menas ljud 
som kan hållas ut och är lätta att binda. Avsikten med detta upplägg är enligt författarna 
att sammanljudningen ska underlättas samt undvika en vana att elever läser med 
uppehåll mellan de olika ljuden. Lärobokens progressivitet ökar långsamt. Generellt har 
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läroboken en konsekvent formgivning, med samma upplägg, arbetsgång och utformning 
för varje uppslag. Läroboken bidrar på så sätt till att skapa ett tydligt sammanhang och 
möjligheter till repetition.  
Silorema har även repetitionssidor efter fyra, tolv och arton bokstäver. Varje uppslag 
bygger på en bokstav, utom q, w och z.  

Den metodiska grundtanken är gemenskap, trygghet, engagemang och glädje. Enligt 
författarna grundar sig en bra läs- och skrivinlärning i att elever kan förstå att de talade 
språket kan läsas och skrivas, att de kan känna igen bokstavssymbolerna, höra vilket 
ljud som ljudanalysbilderna illustrerar och även att de kan kombinera bokstav eller 
bokstavgrupp med ett visst ljud. I textanalysen och fokusgruppintervjun kommer fokus 
främst vara på elevernas begreppsförståelse av ord och enkla meningar i relation till 
uppslagets bilder. Bilderna i studien är hämtade från Silorema.  

2.4.1.1 Arbetet med läroboken i klassrummet   
Den generella arbetsgången (d.v.s. iscensättningen) för att introducera bokstaven inleds 
av läraren med ett samtal om innehållet i en bokstavsbild från Siloremas ABC-bok. 
Vidare läser läraren upp en rimvers som har ett nära samband med bokstavsbilden. 
Eleverna ska träna på att försöka hitta bokstaven u i rimversen. I gemenskap med 
eleverna formar läraren bokstaven. Syftet är att eleverna ska befästa bokstavsform och 
bokstavsljud. Läraren har vid detta tillfälle ingen genomgång om uppslagets arbetsgång. 
Eleverna förväntas veta vad de ska göra då de har arbetat i tidigare uppslag med 
liknande upplägg. Lektionstillfället varar i 45 minuter.   
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3 Textanalys 
Här presenteras den data som har samlats in utifrån den multimodala textanalysen. 
Resultatet redovisas med stöd av analysfrågorna i avsnitt 2.2.2. I slutet av kapitlet 
sammanfattas den information som presenterats. Vidare följer en analys av resultatet. I 
denna del av studien har särskild vikt koncentrerats på ideationell- och textuell funktion 
(se avsnitt 2.2).  

3.1 Resultatredovisning av textanalys  

 Vilka olika semiotiska resurser finns i läroboken? 3.1.1
Läroboken Silorema innehåller en mängd olika semiotiska resurser, som t.ex. versaler, 
gemener och färgkodningar för att framskjuta visuell information. För att visa på 
skillnad mellan olika textmoment används olika inramningar, färger och avgränsningar. 
Färgkodningar förekommer i alla visuella uttryck i läroboken och fungerar som stöd och 
inspiration i arbetet med ljudanalys, ord (begrepp) och enkla meningar. Färgerna är 
kulörstarka, t.ex. rött, gult, blått, grönt samt vitt och svart eller i kombinationer av dessa. 
Bokstäverna utformas ofta med mycket distinkt utformning med en relativt luftig 
layout. Uppslagen i läroboken har genomgående en vit bakgrund och svart text (några 
bokstäver är även röda) med samma typsnitt och storlek i hela texten. De bokstäver som 
är markerad med röd färg i alfabetsraden visar på de bokstäver eleverna hittills har övat 
i läroboken. Alla skriftelement är relativt lika varandra i den grafiska utformningen. 
Detta tyder på att den textuella funktionen har en samstämmighet och ett visuellt rim i 
komposition av textelement, färger och former (se avsnitt 3.1.4).  

Silorema väljer att använda bilder med motiv av 
mycket djur och människor som härstammar från 
svensk kultur (se avsnitt 3.1.3.2).  
På vänster sida finns en ordtavla. Under varje versal 
finns ett flick- och ett pojknamn samt namnet på en 
svensk stad. Det finns även tidigare nämnda ord och 

meningar från uppslaget som ska vara enkla för 
eleverna att avläsa. Ord som är skriva i svart text i ordtavlan består 
av inlärda bokstäver. Det förekommer även bokstavsvinjetter på 
varje sida i läroboken. Vinjetterna har sitt syfte att illustrera ord som 
börjar med aktuell bokstav. I nästan alla uppslag finns det en bild på 
ett objekt som innehåller bokstäver, i detta uppslag är det en bild på 
en uggla som bokstaven u illustrerar. Bildens syfte är att eleverna 
ska öva på att utläsa den aktuella bokstaven som uppslaget tränar 
genom att sätta en ring runt den. Längst ner på höger sidan av 
ugglan är det en vinjett som ska föreställa en del av en ål. Den ska 
locka läsaren till nästa uppslag som tränar bokstaven å.   

Bild 1 Ur Silorema (2011, 26). Exempel på 
ordtavla.  

 

Bild 2 Ur Silorema (2011, 27)  
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 Vilket syfte har bild och text? 3.1.2
Bilderna illustrerar ord med aktuellt bokstavsljud först, sist eller inne i ordet. De 
visuella uttrycksformerna ska väcka nyfikenhet och bidra till förståelse av uppgifterna. 
De olika modaliteterna ska samverka i en fungerande helhet för att de centrala 
budskapen i bilderna ska nå mottagarna. Bilderna har syftet att vara informativa och 
entydiga och ska alltid kunna kopplas till ett visst ”rätt svar”. Den ideationella 
funktionen som avser det väsentliga i textens innehåll är främst begreppsförståelse av 
ord och enkla meningar. Det finns 1-3 distraktorer (korg, ko och varg) med i uppslaget.  

 Vilka typer av bilder, sett ur ett multimodalt perspektiv, finns i läroboken; 3.1.3
bidrar bilderna till att skapa klarheter eller vagheter för elever?  

Bildutrymmet är generöst tilltaget och upptar majoriteten av utrymme på uppslaget i 
läroboken. I det avseende har bilderna en funktionell tyngd, d.v.s. högt 
informationsvärde, eftersom att de tillämpas i större omfattning än andra resurser i 
läroboken. En del är dekorativa medan andra är illustrativa eller kompletterande till 
texten. Den funktionella specialiseringen utgår från att de flesta bilder i uppslaget har 
sin avsikt att fungera som illustrativa till texten då de förklarar och förstärker ljudanalys 
av ord och enkla meningar som eleverna ska skriva. Bilderna bidrar således till 
innebörden av helheten och kan bara förstås mot bakgrund av de andra 
representationerna. 

3.1.3.1 Otydliga tolkningar mellan bild och text  
Uppslaget innehåller många bilder i varierande storlek vilket kan upplevas rörigt, 
förvirrande och medföra att det kan bli svårt att finna det väsentliga syftet i uppgifterna. 
Kommande exempel av bilder har en funktionell och kommunikativ effekt som är 
mycket låg.  

Denna bild ska illustrera ordet ull. 
Den här typen av bild brister i kongruens 
mellan grafiska element i bilden och den 
skriftspråkliga benämningen. Bilden är 

mångtydig och möjliggör en flexibilitet i föreställningen (t.ex. 
sax, får, lamm, ull). Enskilda detaljer (som t.ex. ull) har i detta sammanhang en central 
betydelse för innehållet. I granskningen av läroboksanalysen framkommer det att många 
elever misstolkar motivet. Av 30 läromedel är det 12 elever tolkat bilden som ett får, 
snarare än ull. Det är alltså inte en självklarhet för mottagarna att det är ull som 
fokuseras. Avsikten med att fåret är tecknad ungefär till midjan är för att fånga in och 
stärka betydelsepotentialen i bilden (dvs. ull). Att endast en del av motivet visas, d.v.s. 
nära distans, gör att bilden engagerar läsaren. Interaktionen förstärks av att fåret tittar 
framåt. 
 
 
 

Bild 3 Ur Silorema (2011, 26)  
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Den här bilden är ytterligare ett exempel på tidigare nämnd 
beskrivning. Denna bild tycks gestalta begrepp som inte entydigt 
uttrycks i ord. Av 30 granskade läroböcker har 13 stycken elever tolkat 
bildens syfte rätt, nämligen som en undulat. 17 stycken elever har 

tolkat bilden som en fågel. Mer än hälften av eleverna har alltså 

inte tolkat bildens rätta budskap. Vid närmare granskning framstår bilden vara otydlig 
till dess innehåll och form, om vi t.ex. ser till den avbildades näbb så har vanligtvis 
näbben på en undulat en böjd form. Denna bild liksom illustrationen på t.ex. kossan, 
ugglan, musen och vargen är distanserade från läsaren då det avbildade motivet återges 
i helfigur, på så sätt engagerar de inte läsaren i samma utsträckning som om motiven 
hade fokuserat vissa delar av figuren som t.ex. bilderna ull, mun, sur.  
 
Denna bild uppfattas för de flesta som ett fönster, i det avseende finns det ingen bokstav 
som börjar, innehåller eller slutar på bokstaven u. Det bildens budskap syftar på är ordet 
ruta vilket bara en elev av 30 har tolkat bilden som. Två elever har tolkat bilden som 

ordet ute och en elev har tolkat bilden som en sol. Med det faktum att 
bilden inte explicit anger vad den föreställer och att den ger utrymme 
för olika tolkningar antyder på att den inte visar det mest centrala 

innehållet. Bilden skapar en öppenhet som gör det möjligt att 
betrakta fenomen ur olika synvinklar. Denna bild utgör därmed inte 

kognitiv stimulans, dvs. den understödjer inte elevernas inlärning genom att öka 
förståelsen.  

3.1.3.2 Tydliga tolkningar mellan bild och text 
Den bildmässiga framställningen kan på olika vis både synliggöra och tydliggöra olika 
begrepp. Bilder som inte skapar förvirring och missförstånd är enkla och fåtydiga utan 
för många detaljer som skapar ”bildbrus”. På så sätt underlättar de förståelsen av 
information. Lättläsliga bilder har en hög funktionell och kommunikativ effekt. 
Följande bilder är några exempel som är tydligt utformad i anseende till flertalet 
läromedelsexemplar som granskats.  
 

Alla 30 elever har tolkat dessa tre bilder efter 
deras tänkta budskap. (I fortsatta 
undersökning kommer inte särskild vikt 
läggas vid de här bilderna). Det som dock 

kan vara intressant att lyfta är det kulturella anspråket i 
bildernas motiv, främst i bilden som ska illustrera en korg. I detta sammanhang blir 
mottagarens sociokulturella bakgrund betydelsefull. Bilden på vargen (se bild längre ner 
i analysen) är i detta anseende också kulturellt betingad (se avsnitt 3.3.3.2) 
 
 

Bild 4 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 5 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 6, 7, 8 Ur Silorema (2011, 26)  
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Av 30 granskade läromedel är det 29 stycken elever som tolkat motivet 
som en uggla. En elev har inte skrivit någonting alls under bilden. 
Illustrationen är avbildad i helfigur och anses därför inte ha en nära 
distans till betraktaren. Eftersom bilden inte fokuserar särskilda delar, 

såsom att blicken inte möter mottagaren, gör att den inte visar på 
engagemang. Detta gäller även nästkommande bild.  

 
29 av 30 stycken elever har tolkat bilden som en mus. Därför anses den 
vara tydligt utformad.  
 

 
 

28 stycken elever har tolkat bilden som en mun. Bilden hade även 
kunnat tolkas som läppar eller leende, dock är det ingen elev som har 
tolkat bilden så. På denna bild syns bara en del av ansiktet, på så sätt har 
bilden en personlig intim distans som engagerar läsaren.  

 
 

Av vad som har framgått i analysen har tre elever tolkat bilden som en hund, varav 27 
elever har avläst bildens budskap som en varg. Om bilden tolkas som en 
hund, så innehåller ordet u i mitten av meningen.  
I avseende till bokstaven bör ordet hund vara ”rätt”. Lärarhandledningen 
syftar dock på ordet varg och räknas till en av distraktorerna i uppslaget 

(se avsnitt 3.1.2).  
 

I detta exempel illustreras ordet sur. Bilden är på en mörkhårig flicka som uttrycker sin 
känsla med mimik och kroppsspråk. Av 30 granskade läroböcker har 26 
stycken elever skrivit ordet sur till bildens illustration. De ytterligare fyra 
har inte kunna tolka bildens budskap. Under lektionen var det dock 
många elever som frågade vad bilden egentligen visade. Bilden uppfattas 

vara lätt att tolka, men är ändå mångtydig i sin karaktär och kan 
illustrera t.ex. tjej, flicka eller mamma. Av de begreppen innehåller inte orden u-ljud. 
Om motivet visar på mun, anses avkodningen mellan bilden och ordet vara korrekt, men 
eftersom bilden syftar på begreppet sur blir tolkningen ”fel”. Denna bild har en nära 
distans och visar på engagemang till betraktaren eftersom den visas rakt framifrån med 
hela ansiktet i bild där mottagaren möts av hennes blick. På så sätt är den personlig 
intim. 
 
 
 
  

Bild 9 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 10 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 11 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 12 Ur Silorema (2011, 26)  

Bild 13 Ur Silorema (2011, 26) 
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Vid granskning av bokstavsvinjtterna i uppslaget visas 
en bild på en skorsten. Ur den ryker det 
bokstäver som börjar på u.  
Vid närmare undersökning är bilden på 
muren och skorstenen väldigt lik varandra till 
utseende, färg och form. Det som skiljer bilderna åt är främst att det finns 

gräs längs muren och att skorstenen illustrerar rök. Dessa bilder är 
ett exempel där färger och former skapar ett visuellt rim i kompositionen (se avsnitt 
3.1.4). 26 elever har tolkat bilden som en mur, övriga fyra har tolkat den som en vägg. 
Ingen elev har tolkat bilden som en skorsten trots att bilderna är väldigt lika varandra i 
dess utformning. 

3.1.3.3 Olika uttrycksformer 
Det förekommer också kompletterande bilder som är till för att stärka texten. Dessa 
bilder behövs tillsammans med en annan resurs för att sammanhanget i bild och text ska 
framgå. I den övre delen av sidan är detta ett exempel där frågan utformas med hjälp av 
både bild och text. Språkets beståndsdelar knyts ihop till en fungerande helhet med 
hjälp av kompletterande bilder till texten och som sammantaget ger en helhet över 

innehållet i frågorna. Syftet är att eleverna ska läsa 
meningar som övar ordbilder, t.ex. har, du, en och ett. 
Bilderna illustrerar ord som eleverna ännu inte har övat 
(t.ex. fågel, hus, cykel), men också ord som de nyligen 
övat (mun, undulat, uggla, mur). Eleverna ska ringa in ja 
eller nej som svar på varje fråga. Texten (den givna 
informationen) är placerad till vänster medan bilderna 
(den nya informationen) är placerad till höger. 
Informationsvärdet i uppgiften är både given och ny där 
placeringen av text och bild har stor betydelse. 
Mottagaren antas i detta sammanhang känna till det som 
presenteras till vänster för att kunna bygga på den nya 
informationen till höger.  

Den andra uppgiften i uppslaget syftar på att skriva 
rätt bokstäver till ordkoden. I detta exempel har eleven inte förstått uppgiften utan har 
tolkat det som att hen ska skriva av övningsuppgiften. Ordkoden som bygger på 
symboler verkar i detta fall endast abstrahera innehållet eftersom uppgiften försöker 
förklara språket på ett sätt som enligt eleven verkar vara förvirrande.  

De exempel som ges i figurerna ovan är synnerligen multimodala där bilder fyller en 
viktig innehållslig funktion. Det är dock viktigt att poängtera att alla bilder i läroboken 
är tecknade. Bilderna har en mycket liten grad av realism och motsvarar inte 
proportionerna i deras ”naturliga” storlek. Men de flesta illustrerar elevnära objekt som 
varken är banala eller för abstrakta.  

Bild 16 Ur Silorema (2011, 27)  

Bild 14 Ur Silorema (2011, 27)  

Bild 15 Ur Silorema (2011, 27)  
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I analysen förekommer det inte uppgifter som kräver att eleverna själv använder sin 
fantasi, t.ex. rita eller skriva egna övningar som de kan relatera till bokstaven, utan är 
relativt styrd till bildernas innehåll och utformning.  

 Vilket samspel sker i kompositionen av de olika semiotiska resurserna; hur 3.1.4
sätts de samman så att bild och text bildar en helhet?   

Uppslaget ger ett varierat intryck av olika semiotiska resurser. Varje sida är försedd med 
flera olika bilder som dels är fristående eller försedda med enkla ord och meningar. 

I detta uppslag finns det en kort textbeskrivning (se tidigare 
visad bild ur Silorema) som förtydligar och förklarar vad 
eleverna ska göra till uppgifterna. Men genomgående i 
uppslaget finns det få textbeskrivningar som förklarar det 
som verkligen är viktigt att uppmärksamma i bildernas 
innehåll. Bilderna gör det däremot givet för eleverna att de 
ska skriva på textraden till motivet. Det finns alltså en viss 
överrensstämmelse och närhet mellan verbaltext och bild i 
den information som ges. Orden som eleverna ska skriva är 
placerad under bilden med ett mellanslag mellan varje 
komponent för att markera och förtydliga vilka bilder och 

texter som hör ihop. Avståndet mellan bild och text är litet 
men angränsningen är ändå mycket stark. Genom att integrera de olika delarna med 
varandra skapas visuellt rim i kompositionen. Framförallt hålls text och bild ihop av ett 
övergripande ämne om någonting gemensamt, de har en tematisk koherens. I detta 
avseende understödjer de också varandra när de gäller att uttrycka betydelsepotentialer 
eftersom betydelsemässig närhet mellan textelement vanligtvis representeras av kort 
avstånd. En annan resurs för att skapa samband mellan textelement är färg och form. 
Det finns t.ex. inramningar med samma färgkomponenter och former som harmonierar 
med varandra i uppslaget (se t.ex. skorstenen och muren i avsnitt 3.1.3.2). En del av 
inramningarna är markerade med tjockare linjer. Syftet med detta kan dels vara att lyfta 
fram olika betydelsepotentiella element när de gäller visuellt framskjutet, eller för att 
indikera att uppslaget tränar olika moment som t.ex. u ska skrivas i alfabetsraden, 
skrivträning av bokstaven (versaler och gemener), ljudanalys (bilderna illustrerar ord 
med aktuellt bokstavsljud), ordtavla (ord tränas med gemener och versaler), 
bokstavsrad, ordkoder med hjälp av bilder, sätta ring runt aktuell bokstav (igenkänning 
av bokstav) samt avläsa påståenden med kompletterande bilder till text (bilderna 
illustrerar ord med ännu inte övade bokstäver, t.ex. uggla, fågel, hus, cykel) (se bild i 
avsnitt 3.1.3). Vissa delar i uppslaget upptar större plats än andra visuella element och 
upplevs mer framskjuten genom sin placering och relativa storlek. Den översta delen (se 
bilaga 1 s. 26) i uppslaget, som utgår från att eleverna ska skriva u i alfabetsraden 
presenteras direkt. På grund av uppgiftens placering framhålls den som viktig har en 
större funktionell tyngd än de övriga uppgifterna. Om man granskar den nedre delen av 
sidan (se bilaga 1 s. 27) så upptar den halva utrymmet. Därför har denna aktivitet ett 

Bild 17 Ur Silorema (2011, 26)  
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högt informationsvärde, en stor funktionell tyngd, i jämförelse med de uppgifter på 
sidans övre del som delar på utrymmet. Denna uppgift ger uttryck för att ha stor 
betydelse i anseende till textelementets visuella framskjutenhet och storlek. 

 Vilka bilder i läroboken har potential att väcka uppmärksamhet; på vilket 3.1.5
sätt väcker de nyfikenhet och intresse för elever?  

Bilderna är färgglada och framstår som elevnära vilket bidrar till att de har stor potential 
att väcka uppmärksamhet, t.ex. uggla, mun, mus, sur, mur. Många av bilderna i 
uppslaget väcker nyfikenhet eftersom eleverna behöver använda sig av bilderna för att 
kunna utföra uppgifterna. Men det finns även exempel på bilder i uppslaget som är 
missvisade och drar uppmärksamheten ifrån illustrationerna, t.ex. ruta, undulat och ull 
(se avsnitt 3.1.3). Bilderna framhäver uppmärksamhet på ett negativt sätt eftersom de är 
svårtolkade och skapar motsägelser mellan text och bild för många elever. 

3.2 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis har textanalysen antytt hur varje textstruktur samspelar till 
komponenterna i kontexten. Den multimodala textanalysen har besvarats genom ett 
antal frågeställningar och begrepp som innefattar främst de ideationella och textuella 
metafunktionerna. Frågeställningarna har handlat om vilka semiotiska resurser 
läromedlet innehåller, vilket syfte bild och text förmedlar och på vilket sätt bilderna i 
läroboken väcker uppmärksamhet. Ur ett multimodalt perspektiv har olika typer av 
textelement analyserats och samspelet i kompositionen av de olika semiotiska 
resurserna har granskats. 

Genomgående i analysen har det framkommit att bilderna i läroboken har en 
funktionell tyngd där den ideationella funktionen främst riktas mot bokstavsinlärning. 
Analysen har visat att bilden och verbaltexten utnyttjar sina olika potentialer på flera 
olika sätt, t.ex. visuell framskjutenhet och distans som engagerar läsaren (se avsnitt 
3.1.3). I den multimodala textanalysen har det framgått att varje val av olika modaliteter 
får betydelse för vad som framstår som viktigt. Den verbala textens budskap har en viss 
närhet som utformas så att eleven får hjälp att förstå uppgifterna med stöd av bilderna 
(se avsnitt 3.1.4).   

De bilder som stärker elevernas begreppsförståelse är i huvudsak illustrativa med få 
dekorativa inslag. De bilder som i enlighet med analysen framstår vara tydligast att 
tolka är ko, bur, korg, uggla, mun, mus, mur, varg och sur. Det har också framgått att 
det finns bilder i uppslaget som eleverna misstolkar. De mest svårtolkade bilderna anses 
vara illustrationerna av en undulat, ruta, och ull (se avsnitt 3.1.3). 

Bild och text i läroboken har således ett dialogiskt meningsutbyte som i vissa 
avseenden förstärker varandra, i andra sammanhang talar de mot varandra. Sett ur ett 
helhetsperspektiv innehåller uppslaget potentiellt meningsbärande delar som på olika 
sätt kan fånga mottagarens uppmärksamhet. 
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3.3 Analys av resultat  
I detta avsnitt diskuteras textanalysen med utgångspunkt i tidigare nämnd litteratur, 
samt utifrån frågeställningarna och begreppen i analysmetoden (se avsnitt 2.2.2).  

 Vilka semiotiska resurser finns i läroboken? 3.3.1
I resultatet har det framkommit att läroboken förhåller sig till många olika semiotiska 
resurser. Bland annat förekommer färgkoder i bilder, avgränsningar och inramningar. 
Syftet med olika färgkomponenter är både att förstärka, uppmärksamma och skapa 
nyfikenhet hos läsaren (Pettersson 2008, 110; Villarreal, et al. 2015, 272). Färg är i 
enlighet med Björkvall (2009, 102) en väldigt kraftfull resurs som bidrar till att skapa 
visuell framskjutenhet såsom typsnittsvariation. Han menar att t.ex. röd färg ger 
framskjutenhet om resterande skrift tryckts i svart. Textelement med liknande färger 
kan harmoniera med varandra medan motsatta färger kan disharmoniera. På så sätt har 
färgerna i läroboken en betydelsepotential och framhäver olika aspekter i förståelsen.  
I huvudsak är bakgrundslayouten vit och nästan alla textelement svart (några är även 
röda). Av vad som uppkommer i analysen så anses färgsammansättningarna och den 
grafiska utformningen ha ett visuellt rim (se bilaga 1). Med det menas t.ex. en bild som 
har färgmarkerats i kongruens med en annan bild, text eller inramning (se avsnitt 
3.1.3.2).  

 Vilket syfte har bild och text? 3.3.2
Den ideationella funktionen som avser det väsentliga i lärobokstextens innehåll är i 
huvudsak begreppsförståelse. Bilderna i läroboken har för avsikt att konkretisera 
innehållet och öka förståelsen av uppgiften. Därför ska bilderna inte kommunicera 
något som är totalt okänt för eleverna (Pettersson 2008, 15). I resultatgenomgången har 
det framkommit att bilderna erbjuder olika sätt att förklara ord även om alla bilder inte 
når de rätta budskapet, t.ex. ull, undulat, ruta (se avsnitt 3.1.3.1). För att 
kommunikationen ska vara fullständig krävs det enligt Jonsson (2006, 71) och Eriksson 
(2008, 36) att eleverna har förförståelse av ord och begrepp för att beskriva objekten 
som visas i bilderna. Även att de kan identifiera vad bilderna ska föreställa. Eleverna 
ska själva kunna medverka till kontextens begriplighet och meningsbärande innehåll.  

Avsikten med distraktorerna (korg, ko, varg) är troligen att ge eleverna ett kritiskt 
förhållningssätt i arbetet att tolka illustrationernas innehåll och budskap.  

 Vilka typer av bilder, sett ur ett multimodalt perspektiv, finns i läroboken; 3.3.3
bidrar bilderna till att skapa klarheter eller vagheter för elever?   

Bildframställningen är utrymmeskrävande i förhållande till verbalspråket. Bilderna har i 
det avseende ett högt informationsvärde, alltså en funktionell tyngd med hög 
kompositionell dimension eftersom de upptar större delen av sidorna (Kress 2003, 46). 
Alla olika semiotiska resurser som finns i läroboken har potential till lärande, men den 
huvudsakliga modaliteten som används för att uttrycka mening och lärande är bilder. 
Utan bilder blir uppslaget i detta sammanhang obegriplig.  
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3.3.3.1  Otydliga tolkningar mellan bild och text 
Bildernas funktionella specialisering framstår i analysarbetet vara främst illustrativa. 
Några illustrativa bilder (t.ex. ull, ruta, undulat) upplevs svårtolkade delvis på grund av 
att innehållet är för dekorativ eller abstrakt. Detta i sin tur gör att ordet som eleverna ska 
skriva till bilden misstolkas på grund av motivets otydlighet och utformning. Pettersson 
(2008, 130–139) påtalar att bilder som har ett abstrakt innehåll kan tolkas på fler sätt än 
bilder med ett konkret innehåll. Han tydliggör att det krävs mer energi för mottagaren 
att registrera och inhämta det som är nytt om bilden erhåller mycket information (ibid, 
102). Vidare menar Pettersson att en bild som inte kan förstås av mottagaren kan inte 
förmedla faktiskt information, vilket bidrar till att den kommunikativa effekten är 
mycket låg (ibid, 53). Danielsson & Selander (2014, 55) förtydligar att om bilden tillför 
andra relationer mellan de olika enheterna, än vad som framgår av texten, uppstår det en 
mångtydlighet som vidare kan bidra till en felaktig tolkningssituation. Den 
bakomliggande orsaken varierar delvis beroende på bilden, mottagarens personliga 
erfarenhet och kunskap såsom avsändarens intensitet på läsningen (Pettersson 2008, 99; 
Björkvall 2009, 26). De olika semiotiska resurserna påverkar mottagarnas 
meningsskapande och har en stor inverkan på hur bilderna i läroboken uppfattas. 
Reichenberg (2014, 33) förklarar att om det finns för mycket detaljer, som t.ex. ett 
uppslag av nästintill bara bilder, kan det finns en risk att eleverna skapar uppgivenhet 
och förirrelse (ibid, 33). Detta uppslag innehåller, som tidigare nämnt, nästan endast 
bilder av varierande storlek. 

3.3.3.2 Tydliga tolkningar mellan bild och text 
För att uppgifterna ska förmedla mening är det av betydelse att kontexten i bilderna 
stämmer överens med det tänkta budskapet. Om uppgifterna feltolkas förlorar 
aktiviteterna i läroboken sitt syfte (Pettersson 2008, 139). Därför bör bilderna enligt 
Petterssons beskrivning vara utformade så att de är lättläsliga och inte innehåller för 
många bildelement eller är för ”artistiska” (ibid, 54–59). Andra, som Reichenberg 
(2014, 32), menar att en bra utformad bild kan bidra till att begreppen klargörs (se 
avsnitt 1.4.4) Om vi ser till de övriga bilderna i uppslaget (t.ex. uggla, mun, mus, varg, 
sur och mur) så innefattar de mindre detaljer och upplevs vara lättläsliga i relation till 
antal elever som tolkat bildernas budskap. I några bilder visar endast en del av motivet 
pga. bildens beskärning, detta gör att de har en nära distans som engagerar läsaren 
(Björkvall 2009, 41). Avsikten med att bilden på t.ex. fåret är tecknad till midjan är för 
att fånga in och stärka betydelsepotentialen i bilden (dvs. ull).  

Av den multimodala textanalysen framkommer det tydligt att det västeuropeiska och 
nordiska perspektivet dominerar bildutrymmet, särskilt bilden på korgen och vargen. 
Hur vi tolkar bilden på t.ex. korgen är relaterat till den sociokulturella miljö vi vuxit upp 
i. Bilderna kan uppfattas helt eller delvis annorlunda jämfört med människor uppväxta i 
andra kulturella kontexter eftersom att de inte har samma erfarenheter och förkunskaper 
om föremålen. Detta kan vidare leda till ett hinder för inlärningen (Franker 2009, 278). 
En elevs erfarenheter är i sina uttryck beroende av kulturell inramning och kulturellt 
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betingade resurser, där lärandet av meningsfulla sammanhang är starkt betonat till deras 
kultur (ibid, 278).  

3.3.3.3 Olika uttrycksformer 
Eleverna måste således hantera flera olika uttrycksformer och lära sig att göra språket i 
de olika uttrycksformerna till sitt. Danielsson (2013, 183), Eriksson (2009, 50) och 
Jonsson (2006, 68) påtalar att eleverna i den meningen måste ha en tillräcklig 
språkbehärskning för att förstå innehållet. Detta inbegriper förmågan att tolka 
bildspråkets innehåll för att kunna definiera de begrepp och budskap som bilderna 
avser. Uppgifterna har i detta avseende en kognitiv prägel. De måste även kunna utläsa 
vilken bokstavsbild som symboliseras och vilka eventuella distraktorer (se avsnitt 3.1.2) 
som kan finnas med i uppslaget. Det innebär att eleverna måste behärska ett relativt 
komplext system av olika semiotiska resurser för att skapa mening och kommunicera.  

Bilderna i uppslaget anges vara anpassade till målgruppen och är tämligen relevant 
för ämnets innehåll och avsikt. Det förekommer inga foton i läroboken, bilderna utgörs 
endast av tecknade bilder. Enligt Franker (2009, 277) är tecknade bilder både kognitivt 
och perceptuellt svårare att uppfatta jämfört med fotografiska bilder eftersom tecknade 
bilder är mindre konkreta. Bilderna är förvisso hämtade ur en verklighet men bör inte 
klassas som naturalistisk. I avseende till de begrepp som läroboken tillhandahåller är de, 
enligt personlig uppfattning, relaterad till målgruppens ålder. I detta uppslag är eleverna 
relativt styrda till bildernas innehåll och utformning. Det finns få uppgifter som 
efterfrågar eller tillför elevernas kreativa förmåga genom att uppmuntra eller 
problematisera nya infallsvinklar i det erfarna. Möjligen beror det på att de är uppgifter 
som läromedelsförfattarna är osäkra på att inkludera i läroboken.   

 Vilket samspel sker i kompositionen av de olika semiotiska resurserna; hur 3.3.4
sätts de samman så att bild och text bildar en helhet? 

Förklaringar till uppgifter ges inte i läroboken vilket kan göra det svårt för vissa elever 
att orientera sig i uppslaget. En anledning till detta kan vara att eleverna inte ska 
vilseledas med för många förklaringar och därför överlämnas ansvaret till lärarna.  

I analysen har det framkommit att det finns ett visuellt rim i de olika semiotiska 
resurserna. Bild och text samspelar genom närhet med textrader som är placerade 
vertikalt med bilderna. Ett starkt samband visas enligt Björkvall (2009, 25) genom 
samspel i komposition. Denna förklaring är vidare förenlig med Danielsson & Selander 
(2014, 53–54) som menar att information blir lättare att förstå om text och bild 
samverkar i närhet. Det kan handla om att ett ord placeras nära ett representerat innehåll 
i en bild men också om en god språklig kvalitet. De olika semiotiska resurserna bidrar 
till att synliggöra ett meningsinnehåll så att en helhet, en multimodal kohesion, 
tydliggörs (se avsnitt 3.1.4). Björkvall (2009, 84) förklarar att de olika semiotiska 
resurserna avgränsas från eller integreras med varandra genom t.ex. tjocka linjer, färger, 
inramningar och former.   
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Inramningar används i vidare beskrivning av Björkvall (2009, 105) för att presentera 
information som endera avgränsad eller samhörig. Det kan också användas för att visa 
på vilka semiotiska resurser som har mest betydelsepotential. I analysen framgår det att 
inramning främst används för att åtskilja stycken med information. Inramade linjer kan 
enligt Björkvall (2009, 105) både skapa individualitet och olikhet mellan textelement, 
men kan å andra sidan uttrycka betydelser som gemenskap mellan de olika semiotiska 
resurserna.  

En ytterligare semiotisk princip som har framkommit i analysen är att vissa delar i 
uppslaget är mer visuellt framskjutna och har en stor funktionell tyngd genom sin 
mittplacering och storlek (se avsnitt 3.1.4). Detta ger en känsla av att vissa textelement i 
uppslaget anses viktiga (Björkvall 2009, 100; Rostvall & Selander 2008, 17; Villarreal, 
et al. 2015, 272). Om man granskar sida 26 i läroboken (se avsnitt 3.1.4 eller bilaga 1) 
inleds uppslaget med att eleverna ska träna på att skriva bokstaven u i alfabetsraden för 
att senare träna på att skriva bokstaven u i versaler och gemener. Därefter tar bilder som 
ska träna ljudanalys över större delen av uppslaget. Björkvall (2009, 87) förklarar att 
informationsvärdet är mer generaliserat eller idealiserat ju högre upp ett element är 
placerat. Han menar att läsvägen styrs av det viktigaste och mest framskjutna elementen 
först (ibid, 100–103). Om bilderna och texten inte hade varit placerade som de är i 
läroboken hade textens betydelsepotential förändrats (ibid, 84).  

Med ett helhetsperspektiv på uppslaget finns det en sammanhållning och gemenskap 
i alla enskilda komponenter där det tydligt framgår att text och bild hör ihop. Dock inte 
tillräckligt stark sammanhållning för att elementen ska rymmas inom en gemensam ram. 
För att skilja olika element åt används olika tekniker. I detta uppslag markeras bilderna 
och texterna med mellanrum för att avgränsa de semiotiska resurserna. Långt avstånd 
markerar att textelementen inte är sammanbundna, medan kort avstånd markerar att de 
semiotiska resurserna är besläktade. Den senare beskrivningen förkommer mer frekvent 
i denna lärobok (Björkvall 2009, 107). Färg och form är också enligt Björkvall (2009, 
108) en vanlig resurs i läromedel för att skapa samstämmighet mellan textelement, t.ex. 
rätlinjiga former och textindelningar kan vanligtvis harmoniera med varandra. I 
analysen har det framgått att det finns en medveten estetisk helhet såväl färgmässigt 
som vad gäller balans i komposition och form. De olika semiotiska resurserna bidrar 
positivt till lärobokens estetiska uttryck.  

 Vilka typer av bilder har potential att väcka uppmärksamhet; på vilket sätt 3.3.5
väcker de nyfikenhet och intresse för elever?  

Majoriteten av utrymmet på sidorna upptas av bilder, detta leder till att bilder är den 
resurs som eleverna först uppmärksammar. Enligt Björkvall (2009, 6) är det lättare att 
fånga värdefull uppmärksamhet med hjälp av bilder. Pettersson (2008, 110) instämmer 
med Björkvalls resonemang men menar också att elevers motivation och 
uppmärksamhet ökar om färgbilder förekommer i läroböcker. Om bilderna också är 
tydliga och lättlästa (t.ex. uggla, mun, mus, sur och mur) har de enligt Pettersson ett 
positivt läsvärde som gör att de uppmärksammas på ett gynnsamt sätt (ibid, 100). Bilder 
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i läromedel ska därför ha högt läsvärde och god läslighet. Vidare förklarar han att bilder 
som är läsvärda men svårlästa är också bra för inlärningen, men om bilder har lågt 
läsvärde och är lättlästa påverkar de inlärningen på ett negativt sätt (ibid, 100–101). Mot 
bakgrund av ett sådant synsätt menar han att bilder kan övergå från att vara motiverande 
till att bli negativt distraherande. Exempel på detta som har uppmärksammats i 
analysarbetet är bilderna som ska förställa en ruta, ull och undulat (se avsnitt 3.1.3). 
Bilden på t.ex. rutan är missvisande i sin karaktär och avser flera centrala innehåll t.ex. 
sol, ute och fönster. Den kan inte nå fram till mottagaren för att den dels inte ligger 
tillräckligt nära elevens meningsskapande, och dels på grund av bildens diffusa innehåll 
och form. För att bilder i läroböcker ska väcka uppmärksamhet ska de enligt Pettersson 
(2008, 102) tillföra ett meningsfullt innehåll som kan relateras till mottagaren.  
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4 Fokusgruppintervju   
Här presenteras den data som har samlats in vid fokusgruppintervjun. Resultatet 
redovisas med stöd av intervjufrågorna i avsnitt 2.3 . I slutet av kapitlet sammanfattas 
den information som presenterats. Vidare följer en analys av resultatet. I denna del av 
studien har särskild vikt koncentrerats på interpersonell funktion (se avsnitt 2.3).  

4.1 Resultatredovisning av fokusgruppintervju 

 Vilka bilder i läroboken är mest tydliga att tolka?  4.1.1
De bilder som eleverna tyckte var tydligast att tolka var mun, bur, mus och mur. Några 
elever tyckte även att bilden som illustrerar sur var lätt att tolka, liksom bilden på 
korgen. I intervjun framkom det att bilden som ska illustrera ordet sur även kan 
illustrera andra känslor som t.ex. arg och ledsen. Bilden kunde enligt en elev också 
tolkas som ett ansikte eller en mun.  

 Vilka bilder är mest otydliga att tolka?  4.1.2
De bilder som eleverna hade mest svårigheter med att tolka var b.la. motivet på 
undulaten. Av 6 stycken elever var det inte någon som kunde avläsa bildens budskap. 
En elev svarade att bilden föreställer en papegoja medan de andra fem svarade att 
bilden visar en fågel. Det ställdes en följdfråga om motivet kunde illustrera något annat 
än en fågel. I frågan framkom det av alla elever att den också kunde föreställa en 
blåfink. Eleverna hade även tolkningssvårigheter att utläsa bilden som ska föreställa en 
ruta. Två elever svarade att det är ett blått fönster med en sol bakom som är glad. Tre 
elever svarade att det ser ut som att det har varit regn och att solen är på väg. En annan 
kunde se att glaset glänste mycket, men det framkom inte vad glaset egentligen skulle 
föreställa. Bilden som ska illustrera ull var även en bild som för många var svårläst. Två 
elever tyckte att bilden visade en flygande sax som klipper ett får. De andra eleverna 
hade liknande tankar, de tyckte att den visade att någon klipper fårets päls. Ingen elev 
kunde utläsa bildens budskap. I en följdfråga om vad fårets päls heter kunde eleverna 
svara ull, men för eleverna var det inte avsikten med bildens motiv. I början av intervjun 
uppfattades bilden på vargen lättolkad och alla elever kunde utläsa bildens syfte. Senare 
i intervjun uppfattades den av 4 elever som en hund. Bilden blev för eleverna ännu 
tydligare en illustration av en hund eftersom uppslaget övar bokstaven u.  

 Vilka bilder fångar er uppmärksamhet? 4.1.3
Två elever ansåg att bilden som ska illustrera ull direkt fångade deras uppmärksamhet. 
Muren var för två andra elever mest intressant. Flickan som illustrerade känslan av att 
vara sur ansågs av en elev som den mest uppmärksamhetsväckande bilden. Medan 
buren var den som tilltalade en annan. På följdfrågan om varför dessa bilder fångade 
deras uppmärksamhet svarade en elev att bilden på muren är enklast att förstå och att 
den endast visar att det är en mur. En annan elev som också tyckte att muren var den 
mest intressanta förklarade att den fångar intresse p.g.a. att den lockar mottagaren att 
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fundera över vad det kan finnas bakom muren. En tredje elev tyckte att bilden som ska 
illustrera ull drog till sig uppmärksamhet p.g.a. bildens placering. Att den är utformad i 
centrum av uppslaget och är framskjuten i anseende till innehåll och form gjorde att 
elevens blick direkt fångades till bilden. En fjärde, som också hade åsikter om att bilden 
som visar ull var den mest intressanta, kunde inte riktigt svara på följdfrågan. Men då 
jag framhöll exempel om det t.ex. var för att bilden hade många detaljer så kunde eleven 
svara ja och hålla med (se avsnitt 4.3.3). En femte elev kunde direkt utläsa att flickan är 
sur och därför ansågs den fånga mest uppmärksamhet. Buren lockade intresse för en 
annan p.g.a. bildens tydliga utformning. Att bilden visar att det är en bur beror enligt 
eleven på att den har galler runt om. Detta gjorde att det var lätt att uppfatta att det 
skulle vara en fågel inuti buret.  

 Hur använder ni bilderna i läroboken; verkar det som att bilderna har ett 4.1.4
viktigt innehåll, eller är de bara där för att det ska bli roligare för er att 
skriva och läsa?  

En elev ansåg att bilderna används som ett stöd för att lära sig bokstäverna. Samma elev 
förklarade att bilden på t.ex. ugglan visar att u:et är först i ordet. Vidare förklarade 
eleven att bilden på muren visar att u:et är i mitten av ordet. Två elever kunde inte svara 
på frågan. En annan elev svarade att bilderna hjälper en att förstå vad man ska skriva. 
De andra två svarade att man lär sig att skriva. 

4.2 Sammanfattning av resultat  
De frågor som har fokuserats i intervjun har främst syftat på den interpersonella 
metafunktionen. Dessa frågeställningar har koncentrerats på hur eleverna tolkar 
bilderna; vilka de tycker är tydligast/otydligast att tolka, vilka som enligt deras 
uppfattning väcker mest uppmärksamhet samt hur de använder bilderna i läroboken.  

De bilder som för eleverna anses vara tydligast att tolka är mun, mus, bur, mur, sur, 
uggla samt korg. De mest svårtolkade bilderna är illustrationerna av undulat, ruta, ull 
och varg. De mest uppmärksamhetsväckande bilderna anses vara ull, mur, bur samt 
flickan som illustrerade känslan av att vara sur. Några elever visar att de har förstått 
avsikten med bilderna i läromedlet, andra verkar inte förstått syftet.  
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4.3 Analys av resultat  
I detta avsnitt diskuteras fokusgruppintervjun med utgångspunkt i tidigare nämnd 
litteratur samt utifrån frågeställningarna i intervjumetoden (se avsnitt 2.3).  

 Vilka bilder i läroboken är mest tydliga att tolka?  4.3.1
Ett innehåll i ett visuellt budskap kan gestaltas och representeras på olika sätt, vilket 
påverkar hur eleverna tolkar och uppfattar budskapet och som vidare avgör vilken 
mening som kommuniceras (Rostvall & Selander 2008, 18–19). I anseende till de bilder 
som har gestaltats med det avsedda budskapet och som ansågs vara tydligast att tolka 
var det främst mur, bur, mun, mus, sur, uggla och korg. Om vi ser till de funktioner som 
dessa bilder bör ha så ska de enligt Pettersson (2008, 42) kunna väcka uppmärksamhet, 
påverka känslomässigt samt utgöra kognitiv stimulans, d.v.s. understödja inlärningen 
och förståelsen genom att strukturera våra tankar och minnen (ibid, 42).  

 Vilka bilder i läroboken är mest otydliga att tolka? 4.3.2
Bilden på undulaten föreställde för de flesta en fågel snarare än en undulat. Eleverna 
hade nyligen forskat om olika djur så de kunde även relatera bildens motiv till en 
blåfink. Detta visar tydliga tecken på att eleverna, genom tidigare erfarenheter av hur 
världen fungerar i ett visst avseende, kan skapa betydelser hur den fungerar i andra 
avseenden. Eriksson (2009) menar att kontexten, innehållet, avsikten och tidigare 
erfarenheter har stor betydelse för hur abstraktioner och avbildningar förstås och tolkas 
(ibid, 26–27).  
 

”Om vi uppfattar något som likt eller ej är delvis kulturellt betingat, men även kontextberoende. 
Vad vi ser och om vi överhuvudtaget ser något i en bild är beroende av tidigare erfarenheter” 
(Eriksson 2009, 56).  

 
För att bilderna ska kunna erbjuda ny kunskap fordras en insikt och förståelse som 
enligt Eriksson & Göthlund (2004, 139) och Jonsson (2006, 68) kräver att eleverna kan 
tolka bildernas alla detaljer till meningsfulla helheter, (t.ex. ko, bur, korg, uggla, mun, 
mus, sur, mur). Även bildernas kulturkontexter (t.ex. korg, varg) får i detta 
sammanhang betydelse för vilket meningsskapande och lärande som sker (se avsnitt 
3.1.3). Vidare menar Petterson (2008, 53) att bildens inverkan på mottagaren påverkas 
allt sammantaget av bildmotiv, olika typer av ”brus” och störningar, kontexten samt 
läsarens tidigare bildvana (ibid, 53–54). Att det t.ex. inte finns någon hand som håller i 
saxen som är riktat till fårets ull kan vara en detalj som skapar ”bildbrus” och gör 
motivet svårtolkad (se avsnitt 3.1.3.1). Bilden på vargen ger också ett förvirrande 
intryck då många elever uppfattade motivet som en hund. Detta kan grundas i bildens 
utformning. Bildernas gestaltning får således konsekvenser för hur de uppfattas av 
mottagaren.  
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 Vilka bilder fångar er uppmärksamhet? 4.3.3
Eriksson & Göthlund (2004, 141) förklarar att varje bild bygger på en enskild persons 
kunskap om ett ämne och tolkning av verkligheten. En bidragande orsak till varför 
bilderna som ska illustrera ull, mur, sur och bur var de som mest uppmärksammandes 
av eleverna kan grundas i att de har erfarenheter och förkunskaper av dessa sedan 
tidigare. Franker (2009, 280) förtydligar att ju mer lika våra erfarenheter av bildmotivet 
är, desto mer belägen är vi att tolka bilden på ett likartat sätt. Bilden som ska föreställa 
ordet sur fick mest uppmärksamhet av en elev. Detta kan grundas i att eleven kan 
relatera den tecknade figurens ansiktsuttryck från egna erfarenheter i mötet med andra 
människor. Intresset i bilderna som ska illustrera bur och mur fick uppmärksamhet för 
att motivet ansågs lätt att tolka. Bildernas funktionella kommunikativa effekt ansågs 
därför vara mycket hög. En annan elev ansåg att bilden som ska illustrera ull var 
uppmärksamhetsväckande p.g.a. bildens placering. Selander & Kress (2010, 58) 
förklarar att den givna utgångspunkten för att framhäva information ofta sker genom att 
placera något i centrum. Grundtanken med att placera bilden i mitten av uppslaget kan 
alltså vara för att locka läsaren till bildens innehåll, vilket illustrationen i så fall 
lyckades med i detta sammanhang. En tredje elev tyckte att samma bild, d.v.s. ull, 
fångade mest uppmärksamhet. Men kunde inte själv sätta ord på varför bilden väckte 
nyfikenhet och intresse. Eleven tyckte att den hade många detaljer då jag framhöll 
exempel. I detta anseende har jag som intervjuare haft en inverkan på resultatet. Enligt 
Ahrne & Svensson (2015, 38) är det viktigt att intervjuaren inte påverkar svaren, i 
undersökningen ska den vara neutral och objektiv. Tillförlitligheten i resultatet går alltså 
i denna mening att diskuteras.  

 Hur använder ni bilderna i läroboken: verkar det som att bilderna har ett 4.3.4
viktigt innehåll, eller är de bara där för att det ska bli roligare för er att 
skriva och läsa? 

Fyra elever kunde svara på frågan genom att förklara att text och bild utbyter 
information, varav resten saknar uppfattning om vilken funktion bilderna i läroboken 
har. För att eleverna ska kunna tolka bilderna i läroboken på ett relevant sätt måste de 
enligt Jonsson (2006, 68) förstå hur text och bild kompletterar varandra, samt förstå vad 
i bilden som stödjer ett visst resonemang. Med tanke på att några av eleverna inte har 
förstått syftet med uppgiften är det inte förvånande att de misstolkas. För att förstå 
budskapet med de olika semiotiska resurserna behövs det enligt Engblom (2013, 199) 
en medvetenhet om hur skrift och bild kan förankras. I detta anseende hade kanske 
eleverna behövt mer undervisning om uppgifternas syfte och meningsskapande i 
läroboken. 
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5 Diskussion av textanalys/fokusgruppintervju och 
didaktiska implikationer 

Med en multimodal textanalys och en fokusgruppintervju har författaren med denna 
uppsats undersökt aspekter på läroboksbildens och textens betydelse i samband med 
elevers läs- och skrivinlärning i årkurs 1. Genom dessa metoder har jag närmat mig 
vilka betydelseskapande val som prioriteras i läroboken Silorema. Jag kan således 
konstatera att bild är den modalitet som anses ha störst betydelsepotential och störst 
funktionell tyngd, i syfte att träna begreppsförståelse av ord och enkla meningar.  

I undersökningen har jag fått en förförståelse för hur de tre metafunktionerna 
samspelar för att skapa språkets struktur. Jag har fått närmare begrepp om att en text och 
en bild skapas genom ett visst sammanhang (kontexten), att texten såsom bilden 
innehåller ord/visuellt språk (textuella) och att den meddelar något (ideationella) till 
någon mottagare (interpersonella). Det går att konstatera att de olika semiotiska 
resurserna utgörs av ett symbolsystem som är betydelsebärande i en mening och som 
enligt Rostvall & Selanders (2008) ord innefattar kommunikativa infallsvinklar mellan 
människor (ibid, 13). 

De resultat som uppnåddes i textanalysen och fokusgruppintervjun var att skrift och 
bild ofta samspelar genom närhet till varandra. Ibland samspelar de även genom visuellt 
rim, färgkodningar, avgränsningar och inramningar i kompositionen. Den huvudsakliga 
modaliteten som används för att uttrycka förståelse, mening och lärande och som anses 
ha en funktionell specialisering är illustrativa bilder. En del bilder ska förklara, 
förtydliga eller framföra det som står i texten. Detta är således förenligt med den 
ideationella funktionen som textanalysen fann att bilderna hade.  

Sett ur ett helhetsperspektiv visar analysen av lärobokstexten och 
fokusgruppintervjun på gemensamma tolkningar. De bilder som anses vara tydligast att 
tolka är främst mun, mus, mur, sur, bur, korg, ko och uggla. De mest svårtolkade 
bilderna är undulat, ull och ruta. Men ett mer framträdande resultat som visar 
innehållsliga skillnader är t.ex. bilden på vargen. I den multimodala textanalysen 
framstår illustrationen som ett tydligt motiv som eleverna minst misstolkar, men som i 
intervjun är den mest misstolkade. En bakomliggande orsak till detta kan grundas i 
bildens utformning, även elevernas förkunskaper som t.ex. deras kognitiva och 
perceptuella utveckling kan ha utgjort hur bilden gestaltas vid de olika tillfällena. Andra 
aspekter som kan ha påverkat tolkningarna är t.ex. bristfällig läsfärdighet eftersom 
eleverna behöver ha relevant vokabulär för att kunna beskriva objektet som visas i 
bilden. Några av dem kanske också ansåg att kunskaperna inte är angelägna p.g.a. 
bristfällig undervisning, stimulans eller ovana vid bildtolkning. Hur eleverna svarade till 
bilden kan ha styrt de budskap och innehåll som tolkades p.g.a. grupptryck. Men även 
jag som intervjuare kan ha påverkat resultatet. Hur olika lärare väljer att presentera 
inlärningsgången (dvs. iscensättningen) i varje enskilt fall skiljer sig åt och kan också 
ha påverkat hur de uppfattat bilden. ”Här bli lärarens yrkeskunnande helt centralt för att 
förståelsen och träningen ska bli meningsfull och rimlig” (Danielsson & Selander 2014, 
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166). Mitt resonemang utgår från det sociosemiotiska perspektivet som Rostvall & 
Selander (2008, 27) lyfter fram. De menar att det är av betydelse att analysera miljön 
där lärande utformas, såsom de sociala relationerna mellan de inblandade parterna 
eftersom lärande och meningsskapande är situerat i en social och kulturell kontext i 
samspel med lärare och elever. I detta samspel skapas olika representationer som enligt 
Selander & Kress (2010, 103) säger något om hur eleverna förstår vissa aspekter av det 
aktuella ämnet, men också hur de riktar sitt intresse och engagemang. ”Först genom sitt 
sammanhang kan den få kraft och liv. Och då kan texter av det här slaget emellanåt 
åstadkomma stora verkningar” (Hellspong & Ledin 1997, 50).  

Sammantaget visar den multimodala textanalysen och fokusgruppintervjun att de 
olika semiotiska resurserna kan vålla tilltänkta läsare flera svårigheter trots goda 
ansatser. Till detta hör vad som sägs i bild och text eller vad som svårligen kan utläsas. 
Bilden kan, som tidigare nämnt, lätt antas vara ett konkret verktyg som förmedlar och 
konkretiserar det som är i fokus. Men kan å andra sidan stå i motsatsförhållande till det 
avsedda budskapet och vilseleda eleverna i motsatt riktning (Jonsson 2006, 61; 
Danielsson 2013, 199). Bildernas innehåll och utformning får således betydelse för 
vilket lärande och meningsskapande som sker. Slutsatsen är att multimodala verktyg 
inte enbart räcker för att stärka elevers begreppsförståelse, även andra verktyg behövs 
för att underlätta läs- och skrivinlärningen. Jag tror att eleverna behöver uppgifter, 
utöver läroboken, som uppmuntrar eller problematiserar nya infallsvinklar i det erfarna. 
Det gäller att anpassa uppgifter efter elevernas förmågor och veta vilket stöd de 
behöver.  

Genom att träna eleverna att bli mer explicit medvetna om hur text och bild 
förmedlar mening har de möjligheter att använda kunskaperna i deras egna texter, men 
även i andra ämnen. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt Danielsson (2013, 
173) och Martinez & M. Harmon (2012, 338) att läraren har kunskap om bildens 
didaktiska funktion, d.v.s. vad de olika modaliteterna ger uttryck för och hur de kan 
användas i skilda sammanhang.  

 Resultatets tillförlitlighet  5.1.1
Ahrne & Svensson (2015, 26) påpekar att undersökningens trovärdighet ökar då 
resultaten visar samma eller liknande svar med olika metoder. I enlighet med de resultat 
som framkommit i undersökningen visar metoderna på gemensamma tolkningar. Det 
som är avgörande för tolkningen av de svar som ges är frågornas utformning och 
tillförlitlighet i textanalysen och fokusgruppintervjun. Fler följdfrågor och större 
utrymme för svaren i fokusgruppintervjun hade (kanske) gjort insamlad data fylligare. 
Å andra sidan hade innehållet i undersökningen blivit mer omfattande.  

Nackdelen med att göra en fokusgruppintervju med så unga informanter är att de 
speglas av varandra och påverkas av vad gruppmedlemmarna säger, vilket vidare gör att 
trovärdigheten påverkas. Barnens kognitiva förmåga såsom deras språkkunskaper har 
stor betydelse då undersökningen tolkas och analyseras (Ahrne & Svensson 2015, 78). I 
varje tolkningsögonblick är det således viktigt att ha en medvetenhet om den egna 
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förförståelsens betydelse, d.v.s. hur förkunskaper, föreställningar och eventuella 
fördomar kan påverka tolkningsarbetet. Det faktum att jag själv både varit 
sociosemiotisk resurs, bisittande lärare i tolkningsarbetet och sammanställt resultatet 
skulle kunna ses som en tillgång och svaghet eftersom vi ofta har skilda förutsättningar 
och förförståelse av ämnet (Westlund 2015, 80). Denna typ av studie kan därför aldrig 
vara helt objektiv på grund av kontexten (Denscombe 2009, 268). Ytterligare aspekter 
som kan ha påverkat resultatet är urvalsgruppen. Jag valde att fokusera på en skola i ett 
medelklassområde. Resultatet skulle kanske sett annorlunda ut om en annan urvalsgrupp 
valts, t.ex. från ett annat (kanske fattigare) upptagningsområde. För att komplettera 
denna studies resultat, och för att få en bild av det faktiska användandet av de olika 
semiotiska resurserna i läroboken, krävs någon typ av längre deltagande observation. 
Fler uppslag skulle även kunna granskas för att stärka studiens resultat. 

5.2 Fortsatt forskning  
Det finns ett stort behov av att uppmärksamma ämnesdidaktiska diskussioner om 
multimodalitet. Inte minst behöver lärarens kunskap om semiotiska resurser 
uppmärksammas. Högs väsentligt är det att läraren besitter kunskap om hur hen ska gå i 
dialog med multimodala texter i språkutvecklande och meningsskapande syfte 
(Danielsson 2013, 173; Selander & Kress 2010, 28).  

I en tid där integration och digitala verktyg blir allt vanligare är frågor om vilka 
förutsättningar och kunskaper elever behöver, för att skapa mening och lärande i de 
texter de möter, också värda att uppmärksamma. Hur olika multimodala texter kan 
användas på ett mer språkutvecklande sätt för andraspråkselever, kan även vara viktig 
utgångpunkt för fortsatta studier inom ett mycket spännande forskningsområde.  
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7 Bilaga   

7.1 Bilaga 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild från uppslaget i Silorema (2011, 26-27). Av författarna Görel Hydél, Elisabeth Åril, Britta Redin 
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7.2 Bilaga 2 
27/1-16 
 
Hej föräldrar! 
 
Nu är det Elina som skriver till er. Jag var lärarstudent på Skärpe i höstas. Jag har en förfrågan som behöver nå ut till 
er föräldrar.   
 
För närvarande skriver jag min magisteruppsats och skulle vilja använda era barn som informanter i min studie. Min 
uppsats handlar om hur samspelet, eller bristen på samspel, mellan text och bild i en lärobok i Svenska påverkar 
elevernas begreppsförståelse, och om olika typer av bilder ger eleverna olika mycket stöd i läs- och skrivlärande 
undervisning. Vidare är också syftet med min undersökning att ta reda på vilka förutsättningar elever behöver för att 
förstå och tolka bilder, för att fördjupa och underlätta sitt meningsskapande.  
   Det som är av intresse för mig är att analysera några av elevernas läroböcker. I analysen ligger fokus på deras 
användning av bilder i en lärobok och hur/på vilket sätt dessa bilder stärker elevers begreppsbildning. Utifrån 
analysfrågor kommer några uppslag av elevers läroböcker att granskas. 

Jag skulle även behöva intervjua ca 6 stycken elever för att närmare ta reda på hur de ser på bildernas 
budskap i läroboken och vilka bilder som enligt dem är svårbegripliga att avläsa. Detta kommer att ske genom 
fokusgruppintervjuer. För att intervjun ska bli lättare för mig att revidera och analysera kommer jag använda mig att 
ljudupptagning, men detta kommer inte att utelämnas till någon offentlighet.   
 
I min uppsats ska hänsyn tas till några forskningsetiska principer eftersom studien innefattar elever. Det första kravet 
berör personuppgifters legitimitet. Alla uppgifter om eleverna ska inte kunna identifieras av utomstående. 
Det andra kravet utgår ifrån samtycke från föräldrar då minderåriga barn används som informanter i en undersökning. 
När eleverna inte fyllt 18 år behövs vårdnadshavarnas tillåtelse, därför skickar jag nu ut en förfrågan till er. 

Vidare finns det andra etiska principer som jag måste förhålla mig till. Ytterligare krav utgår ifrån att de barn 
som medverkar i undersökningen ska bli informerade om vad studien innebär och har själv rätt att bestämma om de 
vill medverka. De har också rätt att när som helst avbryta intervjun utan specifik anledning. Efter avslutad studie har 
också barnen rätt att ta del av undersökningen (i detta fall blir det väl föräldrarna då).  
 
Det skulle vara till stor hjälp i min forskningsstudie om jag får ta del av era barns åsikter och kunskaper i detta ämne.   
 
Vid mer frågor eller funderingar kan ni kontakta mig. Mina mail är:  
elinaakerstedt@hotmail.com 
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kan besvara min förfrågan omgående.  
 
Allt gott! 
Hälsningar Elina 
   
Ta tillbaka denna del till skolan  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Underteckning för godkännande:  
 
  _________________________________________________________ 
Vårdnadshavarna ska skriva under informationen 
 
Underteckning för ej-godkännande: 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
 
 


