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Abstract 

Denna studie syftar till att få fördjupad kunskap om tryckta läroböcker för nyanlända elever i 
årskurs 1-3. Fokus ligger på hur text och bild samspelar, vilken funktion bilden har och vilka 
multimodala likheter och skillnader det finns i två av de mest frekvent använda läromedlen för 
svenska som andraspråk i Umeå. Studien är baserad på en socialsemiotisk multimodal textanalys 
där författarna i tolkningsarbetet kommit fram till att samspelet mellan text och bild alltid finns 
där men omfattningen och betydelsen kan variera beroende på olika faktorer. Dels påverkas 
funktionen och samspelet av processerna som bilderna och skriften förmedlar men även av de 
semiotiska resurserna såsom exempelvis avstånd, färg och storlek. Likheterna och skillnaderna 
läromedlen emellan är flera. Den främsta likheten är att bilden är den modalitet som används 
mest, medan de huvudsakliga skillnaderna ligger i skriftens innehåll. Genomgående för 
läromedlen är att bilderna inte endast är dekorativa utan fungerar informativt för de tillhörande 
uppgifterna.  
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1 Inledning 
Antalet nyanlända elever har ökat under de senaste åren i den svenska skolan, vilket har 

bidragit till att flera elever går under läroplanen för svenska som andraspråk. Gemensamt 

för alla nyanlända elever är att de, utan svenska som modersmål och med bristfälliga eller 

obefintliga kunskaper i det svenska språket, ska ta sig an den utmaning som den svenska 

skolan innebär. Enligt Skolverket är det skolans uppdrag att se till att samtliga elever 

oavsett bakgrund får det stöd de behöver för att främja lärande och kunskapsutveckling. 

All skolpersonal ska i samverkan stötta de nyanlända eleverna (Skolverket, 2016a:12-16), 

och har ett gemensamt ansvar över samtliga elevers skolgång.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på grundlärarprogrammet (F-3) bekräftades 

våra tankar om att läroböcker är ett vanligt förekommande verktyg i undervisningen. 

Läroböcker bidrar till en struktur i undervisningen och en grund till lärarens arbete. Det 

är dock fortfarande lärarens didaktiska val som avgör om en lärobok kan hjälpa eller 

stjälpa undervisningen. Enligt Reichenberg (2014:88) samt Danielsson & Selander 

(2014:37) är det viktigt att veta vad läromedlet innehåller och hur det kan användas. 

Under en lång tid har den skrivna texten ansetts som den dominerande 

kommunikationsformen men på senare tid har dock en förståelse för att även andra former 

av medier och uttryckssätt kan bidra till att förmedla budskap och innehåll. Samspelet 

mellan olika kommunikationsformer kallas multimodalitet (Björkvall, 2009:8). Vi 

kommer i det här arbetet att fokusera på hur skriften i läroböcker för svenska som 

andraspråk samspelar med de bilder och illustrationer som respektive bok innehåller, för 

att utifrån ett multimodalt perspektiv undersöka läroböckernas utformning. 

För att få fördjupad kunskap inom ämnet och för att kunna bedriva en stimulerande och 

pedagogisk undervisning har vi valt att analysera läroböcker anpassade för svenska som 

andraspråk. Eftersom vi i yrkeslivet säkerligen kommer att möta elever i behov av sådana 

läroböcker med tanke på den mångfald som ökat, ser vi detta som ett bra tillfälle att 

utveckla vår kompetens i ämnet. Reichenberg (2014:88) anser att läromedelskunskap och 

granskning av läromedel borde få mer uppmärksamhet under lärarutbildningen, vilket 

också har lett oss till att vilja lära oss mer om detta. Tanken med studien är att bidra till 

en fördjupad kunskap för yrkesverksamma och blivande lärare angående hur läroböcker 

för svenska som andraspråk är utformade. Den förberedelse vi som blivande lärare får 
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avseende läromedelsförståelse har under utbildningen varit begränsad vilket har varit av 

betydande vikt i vårt val att fördjupa oss ytterligare i området. Frågeställningarna nedan 

hjälper oss att fördjupa vår kunskap utifrån ett multimodalt perspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Genom att jämföra hur skrift och bild samspelar i två utvalda läroböcker syftar uppsatsen 

till att fördjupa kunskapen om läromedlen för svenska som andraspråk. För att uppfylla 

syftet används följande frågeställningar: 

• Hur samspelar skrift och bild i läroböckerna?  

• Vad finns det för multimodala likheter och skillnader mellan de två läroböckerna? 

• Vilka funktioner har bilderna i läroböckerna?  

 



 

 7 

2 Teoretiska utgångspunkter  
Detta kapitel inleds med en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter 

beskrivs det multimodala perspektivet samt vikten av olika uttrycksformer i relation till 

undervisning. Avslutningsvis kommer en definition av centrala begrepp att presenteras. 

2.1 Socialsemiotik  
Studien utgår från en socialsemiotisk teori som dels har en social aspekt och dels en 

semiotisk aspekt. När det kommer till den semiotiska aspekten riktar sig teorin in mot 

olika typer av teckens betydelser och deras relationer till varandra (Danielsson & 

Selander, 2014:30), eftersom semiotikens definition är läran om tecken och andra 

betydelser (Sonesson, u.å.). Tillsammans med den sociala aspekten grundar sig teorin i 

hur vi människor har ett behov av att uttrycka betydelser, och för att göra det möjligt 

skapas det semiotiska resurser inom vårt språk och kommunikationssätt som sedan bildas 

till semiotiska modaliteter såsom bild, för att nämna ett exempel. De semiotiska 

resurserna bär på potentiella betydelser vilket innebär att de inte är fixerade samtidigt som 

de är begränsade till vilka betydelser de kan uttrycka. Det är det sociala och kulturella 

samhället som styr potentialen av en semiotisk resurs och användandet av den (Björkvall, 

2009:12-15 och Danielsson, 2013:171 samt Kress & Van Leeuwen, 2006:2-7). 

Socialsemiotiken uppkom av språkforskaren Michel Alexander Kirkwood Halliday, där 

han i sitt arbete om systematisk funktionell grammatik lade grunden för teorin (Leijon & 

Lindstrand, 2012). 

I enighet med grundaren till den socialsemiotiska teorin Halliday (1978:143) samt med 

Björkvall (2009:12-13) och Danielsson & Selander (2014:30) utgår synen på text utifrån 

ett socialsemiotiskt perspektiv vilket innebär att betydelser kan både uttryckas i bild och 

skrift.  En text (bild och skrift) innehåller tre stycken metafunktioner precis som all 

kommunikation gör: den interpersonella, den ideationella och den textuella (Björkvall 

2009:11 och Kress & Van Leeuwen, 2006:40-41). Den interpersonella metafunktionen 

anspelar på den sociala relationen en text kan erbjuda till mottagaren av texten samt vilka 

attityder texten uttrycker. Betydelse för metafunktionen har till exempel språkhandlingar 

så som frågor, uppmaningar samt påståenden till läsaren (Björkvall, 2009:20 och 

Holmberg & Karlsson, 2013:31-36). Den ideationella metafunktionen anspelar på hur 

verkligheten representeras i texten som verksamhet. Verksamheten uttrycks till exempel 
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genom olika processer i form av händelser, tillstånd och handlingar både inom skriften 

och bilden enligt socialsemiotiken (Björkvall, 2009:60-61 och Holmberg & Karlsson, 

2013:201-203). Inom socialsemiotiken utgör processer grunden för den ideationella 

metafunktionen både i verbalspråket och i de visuella uttrycken, där processer kan ses 

som mer eller mindre aktiva skeenden eller statiska tillstånd (Björkvall, 2009:60) och 

Holmberg & Karlsson, 2013:73). 

Den textuella betydelsen anspelar på hur kommunikationssättet kopplas samman genom 

att de interpersonella och ideationella betydelserna bildas till en meningsfull helhet 

(Björkvall, 2009:11-12 och Kress & Van Leeuwen, 2006:40-41). Att utgå från en 

socialsemiotisk syn på en text bidrar till att man anser att metafunktionerna antas kunna 

uttryckas i både bild och skrift. Däremot kan de olika metafunktionernas betydelser 

variera i hur mycket de framhävs beroende på vilken text man möter (Björkvall 2009:13).  

Fortsättningsvis förklarar Björkvall (2009:13) att det centrala vid analys av en text utifrån 

ett socialsemiotiskt perspektiv är att texten betraktas som en helhet. Därför har det blivit 

vanligare när man betraktar texter att utgå från att de är multimodala, där de visuella 

tecknen och språk samverkar så att en helhet skapas med struktur och sammanhang 

(Holmberg & Karlsson, 2013:201). 

2.2 Multimodalitet 
Om en text innehåller flera olika kommunikationsformer, såsom skrift, bild och ljud, 

brukar en kallas för multimodal (Björkvall, 2009:8). Ett multimodalt angreppssätt innebär 

att man förstår att kommunikation handlar om fler kommunikationsformer än bara språket 

(Jewitt, 2009:14). Kress & Van Leeuwen (2001:1) menar att monomodala analyser 

historiskt sett varit dominerande, med skrift som högst stående i den modala hierarkin. I 

den mer digitaliserade och tekniskt utvecklade tidsåldern har dock ett skifte påbörjats där 

även andra modaliteter fått ökad betydelse och därför talas det idag ofta om 

multimodalitet snarare än monomodalitet. Monomodalitet är precis som ordet låter en 

motsats till multimodalitet där fokus ligger på en ensam kommunikationsform. Björkvall 

(2009:13) beskriver modaliteter som semiotiska och att de samverkar genom att skapa 

betydelse och mening i texter. Vidare förklarar Björkvall (2009:14) att dessa semiotiska 

modaliteter kan ses som meningsskapande resurser som kan användas vid 

kommunikation. Skrift och tal anses förvisso vara de mest utvecklade semiotiska 
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modaliteterna, men en analys av semiotiska resurser avslöjar betydelse i andra modaliteter 

som till exempel bilder, vilka är dominerande i många sammanhang och som också räknas 

som en semiotisk modalitet (Björkvall, 2009:14 Jämför även Kress & Van Leeuwen, 

2001:2). I likhet med Björkvall (2009) beskriver Selander och Kress (2010:26) att 

multimodaliteten grundas på de resurser av olika slag som kan användas för att tolka och 

skapa mening med världen. Föremål, ord, bilder och symboler betyder inte något i sig 

utan att vi har gett dem en mening eller betydelse.  

2.2.1 Vikten av olika uttrycksformer  

När man använder sig av olika uttrycksformer bidrar det till att allt fler människor kan ta 

del av kommunikationen som avses. Leijon och Lindstrand (2012) påpekar i sin artikel 

att erkännandet av att se en text på ett multimodalt sätt, där alla tecken är lika meningsfulla 

bidrar till en mer gynnsam lärandesituation. Med tanke på det mångkulturella heterogena 

samhälle vi lever i bör betoningen på en text inte vara enbart på det skriftliga 

verbalspråket eftersom det leder till begränsningar och hämmar många människor från att 

inkluderas i lärandet (Leijon & Lindstrand, 2012).  Bilder har ett universellt språk vilket 

gör att alla kan ta del av det (Basal, Celen, Kaya & Bôgaz, 2016). Människan är van vid 

att kommunicera med hjälp av olika medier, där vi bearbetar och skapar förståelse kring 

det vi vill kommunicera. Därför blir multimodala texter och uttrycksformer en naturlig 

del i lärandet (Leijon & Lindstrand, 2012 och Selander & Kress, 2010:8). I Skolverkets 

rapport Greppa språket (2012:12) hänvisar de till tidigare forskning som gjorts i USA 

och Kanada när det kommer till vilka didaktiska val som gynnar den flerspråkiga elevens 

lärande i all undervisning. Där har man sammanställt en punktlista som anses representera 

det som visat sig vara de mest gynnsamma didaktiska valen för undervisning för 

flerspråkiga elever. En av punkterna betonar vikten av visualisering. Däremot bör man 

inte ta för givet att elever lär sig bättre bara för att de möter texter med bilder. Det är 

viktigt att ha i beaktning att alla elever har olika förkunskaper beroende på deras tidigare 

erfarenheter och därmed har olika förutsättningar när de möter en text som de ska tolka 

(Kress, 2010:8-11 och Leijon & Lindstrand, 2012). Svårigheter och missuppfattningar 

kan uppkomma när elever ska tolka bilder i texter (Eriksson, 2009:26 och Skolverket, 

2012:52-53) och det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna att tolka dem (Skolverket, 

2012:52-53). Vidare menar Skolverket (2012:52) att elever oftast har svårt för att tolka 
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bilders och skrifters samspel, där de oftast tar för givet att bildens funktion är att illustrera 

skriften. 

2.3 Begrepp  

2.3.1 Semiotiska resurser och modaliteter 

De semiotiska resurserna används för att skapa betydelse i vår kommunikation men även 

för att strukturera vår förståelse av omvärlden. Skillnaden mellan en semiotisk resurs och 

en semiotisk modalitet är att den sistnämnda är en strukturerad form av semiotiska 

resurser (Björkvall, 2009:13-14 och Danielsson & Selander, 2014:30). För att kunna 

skapa till exempel en skriven text behövs ett betydelsebärande grundmaterial såsom 

bokstäver. Då är bokstäverna de semiotiska resurserna och skriften den semiotiska 

modaliteten (Björkvall, 2009:13-14).  

2.3.2 Visuell framskjutenhet  

Visuell framskjutenhet är en semiotisk princip där ju mer framskjutet ett textelement är 

desto viktigare anses det vara. Det finns olika resurser för att skapa visuell framskjutenhet 

och de vanligaste är: färg, storlek, typsnittsvariation, fokus, förgrund eller överlappning 

och kulturella symboler. Resurserna har olika potentialer till hur mycket visuell 

framskjutenhet de kan bidra till, storlek anses till exempel som en stark resurs med stor 

potential. Det som däremot inte får förglömmas är att även fast resurserna används för att 

skapa visuell framskjutenhet, innebär det inte per automatik att mottagaren kommer att 

uppfatta textelementen som viktiga och väcka uppmärksamhet för det (Björkvall, 2009: 

87,100-103).  

2.3.3 Vektorer 

Gemensamt för bilder som uttrycker händelser, så kallade visuella, narrativa processer, 

är att själva händelsen i huvudregel uttrycks genom olika vektorer. Vektorer kan förklaras 

som olika ”linjer som pekar i en viss riktning” (Björkvall, 2009:63). Dessa linjer kan vara 

väldigt tydliga, exempelvis i form av pilar, eller mer subtilt placerade och skapa en mer 

naturlig händelse, exempelvis i form av mänskliga blickar, kroppsdelar och verktyg (jfr 

Björkvall, 2009:63).  
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2.3.4 Deltagare  

När man analyserar hur den ideationella metafunktionen kommuniceras i texter 

undersöker man hur människor och föremål representeras och hur deras relationer ser 

ut.  De benämns som deltagare och kopplas antingen till aktiva skeenden eller 

dynamiska tillstånd, det vill säga processer. Deltagarna är de som till exempel har, är 

eller gör något i representationer av omvärlden och uttrycks både visuellt och genom 

verbalspråket (Björkvall, 2009:57-61). Beroende på vilken process deltagarna befinner 

sig i, varierar benämningen på dem.  
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3 Forskningsöversikt  
Den tidigare forskningen som tas upp i studien berör läromedelsbegreppet, skriften och 

bildens roll i läroböcker samt dess samspel. Vidare nämns bildernas funktion i läroböcker 

och det vidgade textbegreppet för att avslutningsvis ta upp synsätt kring vad 

läromedelstexter för andraspråkselever bör innehålla. 

3.1 Läromedel  
Begreppet läromedel är ett mycket omfattande begrepp som innebär att man använder 

någon slags resurs för att stimulera lärandet i undervisningen (Selander, u.å.). Resurserna 

kan ha olika representationer: det kan handla om läroböcker, film, radio, TV och spel, för 

att nämna några (Sandström, 2015). Synen på läromedel har fått ett multimodalt 

perspektiv jämfört med tidigare enligt Selander (u.å). Björkvall (2009:9) samt Danielsson 

& Selander (2014:23) menar att alla läromedel i dagens skola är mer eller mindre 

multimodala. 

När man ska försöka skilja på skrivna läromedel brukar man tala om informella och 

formella pedagogiska texter (Sandström, 2015). En tidningsartikel kan ses som ett skrivet 

läromedel eftersom den går att använda i ett pedagogiskt sammanhang. Däremot blir det 

automatiskt inte en formell pedagogisk text som till exempel en lärobok (Dahl, 2015:26). 

Läroboken anses som en formell pedagogisk text eftersom den är anpassad efter vissa 

krav och institutioner.  Calderon (2015a) redogör att användandet av formella läromedel 

varierar, men att läroboken är den som används mest. Läroboken används oftast som en 

grund för undervisningen och styr därmed stora delar av den. Att ett läromedel har en stor 

påverkan på undervisningen kan både vara positivt och negativt enligt Calderon (2015a). 

Fördelen med att följa en lärobok i undervisningen är att elever får ett strukturerat sätt att 

träna på sina färdigheter. Nackdelen kan vara att läraren tar för givet att läroboken ska 

följa kursplanen fullt ut. Därför konstaterar Calderon (2015a) att det är viktigt att läraren 

gör medvetna didaktiska val, inte bara när det kommer till användandet av läromedlet, 

utan även när valet av läromedlet görs. Tidigare säkrades kvalitén på läromedel via statens 

institution för granskning av läromedel, innan de kom ut på marknaden. Nuförtiden är det 

upp till skolorna och lärarna att välja läromedel och granska dem för att se till så att de 

håller en god kvalité (Calderon, 2015b). 
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I denna studie kommer en analys av läroböcker som är anpassade för nyanlända elever på 

lågstadiet och som inte har några förkunskaper inom det svenska språket att genomföras. 

Läroböcker definieras här som texter som är utformande för undervisning i skolan och 

skapade för att förmedla kunskap och information (Wikman, 2004:19). 

3.2 Text och bild i läroböcker  
Bilder i läromedel och i undervisning fungerar ofta som verktyg för att tydliggöra och 

beskriva utseenden, förhållanden och fenomen (Eriksson, 2009:25). I läroböcker 

kompletterar bilderna olika resonemang som författarna för i skriften. Hur bilden är 

framställd kan få konsekvenser för hur läsaren uppfattar textinnehållet (Eriksson, 

2009:29). En bild innehåller ingen information i sig utan det krävs att någon tolkar bilden 

för att den ska få en innebörd. Hur och av vem bilden tolkas kan därför påverka dess 

innehåll, eftersom bilder ofta kan vara föremål för flera olika och lika rimliga tolkningar 

(Eriksson, 2009:26). De kan vara flerdimensionella och simultana. För att eleven ska ha 

möjlighet att tolka och förstå bilden som något meningsfullt krävs det att eleven besitter 

de kunskaper som krävs för att kunna tolka bildens innehåll (Eriksson, 2009:36).  

Reichenberg (2008:32-33) menar att en elevs förståelse av en skrift ökar om det finns en 

bild som tydligt visar skriftens innehåll. En väl illustrerad bild bidrar till att klargöra 

innehållet i en skriven text och en god läsare kan utnyttja informationen i bilden medan 

en svag läsare behöver vägledning för att kunna ta till sig kunskapen. I skrivna texter som 

är gynnsamma för svaga läsare är bilden integrerad med texten, det vill säga att det i den 

löpande skriften hänvisas till dem. Författaren förklarar vidare att om en skriven text 

innehåller alltför många illustrationer gör det däremot läsaren förvirrad och på så sätt 

känner sig eleven uppgiven inför den utmaning som läsningen ger.  

3.2.1 Samspel 

Björkvall påstår att skrift och bild alltid har någon relation till varandra oavsett vilken text 

det handlar om. Även fast texten till exempel består av främst skrift så bidrar bilden alltid 

med någon slags betydelse i relation till skriften, likadant som att bilden aldrig är 

fristående från skriften (Björkvall, 2009:7). Samspelet mellan skrift och bild varierar och 

delas in i fyra typer av relationer (Martinec, 2013 och Martinec & Salway, 2005). Deras 

analysmodell över skriften och bildens samspel bygger på Hallidays teori om funktionell 

grammatik och Roland Barthes teori om skriften och bildens relationer (Dahl, 2015:120 
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och Martinec, 2013 samt Martinec & Salway, 2005). Relationerna delas antingen in i 

förankring, avbyte eller parallella utsagor. Förankring kan delas upp i två stycken 

varianter. Den ena innebär att skriften är underordnad i jämförelse till bilden, bilden säger 

något mer än skriften och vägleder läsaren till det centrala som ska uppfattas i skriften. 

Den andra typen av förankring är när bilden är underordnad gentemot skriften. Där 

skriften vägleder läsaren till vad som är det centrala i bilden samtidigt som den säger 

något mer än bilden. Avbyte handlar om när skrift och bild kompletterar varandra med 

olika delbetydelser. Parallella utsagor baseras på att skrift och bild säger i princip samma 

sak och uttrycker samma betydelser (Björkvall, 2009:24-25 och Martinec, 2013 samt 

Martinec & Salway, 2005). När läroboken innehåller lite skrift blir det extra viktigt att 

samspelet mellan det visuella och det skriftliga är tydligt, speciellt om skriftens innehåll 

är det väsentliga ur ett pedagogiskt syfte (Björkvall, 2009:50).  

3.2.2 Bildernas funktion i läroböcker   

Pettersson (2008:26) menar att bilder i läroböcker har en mängd viktiga funktioner där 

det viktigaste är att öka elevernas uppmärksamhet och skapa intresse för det aktuella 

området. Trots detta är det sällan som elever och lärare ägnar tillräckligt med tid och 

intresse för bilderna och de flesta blir tyvärr osedda vilket motverkar tanken av att 

bilderna finns i läroboken för att förmedla någonting utöver den skrivna texten (Petterson, 

2008:32). Som tidigare nämnts av Eriksson (2009:36) borde tid även avsättas på att tolka 

bilderna för att eleverna ska ta till sig bilderna som något meningsfullt, eftersom de ofta 

kompletterar skriften.  

Läroböckers bilder har ofta en informativ funktion där den funktionella tyngden bör ligga 

på ämnesinnehållet (Pettersson, 2008:14). Vidare menar Pettersson att de vanligaste 

syften som de informativa bilderna har är att underlätta inlärning och upprätthålla eller 

skapa uppmärksamhet. I likhet med Eriksson (2009:25) anser Pettersson (2008:41) att vid 

underlättning av inlärning kan det handla om att visa, förklara, illustrera, sammanfatta, 

förtydliga, förmedla och presentera olika begrepp eller sakförhållanden (Pettersson, 

2008:41). Dessutom förekommer det även i läroböcker dekorativa bilder där bildernas 

funktion endast är för utfyllnad och utsmyckning vilket kan leda till förvirring för 

eleverna där det pedagogiska syftet kan bli missledande (Pettersson, 2008:82). Även 

Basal, Celen, Kaya & Bôgaz (2016) har i sin studie kommit fram till att dekorativa bilder 
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inte borde förekomma i läroböcker eftersom de kan distrahera eleverna och därigenom 

förhindra inlärningen. Så länge en bild har ett relevant ämnesinnehåll är den gynnsam i 

undervisningen (Pettersson, 2008:42). Samtidigt förklarar Petterson (2008:77-78) att 

bildens samspel till skriften kan ha en negativ påverkan trots ett relevant ämnesinnehåll. 

Eftersom bilden och skriften tillför olika betydelser, i jämförelse med när de tillför exakt 

samma, kan det leda till förvirring. Parallella utsagor det vill säga där skrift och bild säger 

i princip samma sak (Martinec, 2013 och Martinec & Salaway, 2005) är enligt Petterson 

(2008:77) det mest begripliga.  

Bilder i läromedel bör enligt Rune Pettersson alltid vara utformade så att de blir lättlästa. 

För att underlätta för elever som inte är vana att läsa och tolka bilder underlättar det om 

bilden är rund eller oval och inte begränsad av räta linjer. Det finns inget inneboende 

samband mellan form och färg men båda elementen används ofta för att markera ett 

släktskap mellan grupper av budskap (Pettersson, 2008:58 och Björkvall, 2009:108). 

Enligt Rune Pettersson bör vara utförda i färg. Färgpartierna kan användas för att hålla 

ihop olika avsnitt eller för att skapa variation och dekoration i läroboken. 

Färganvändningen måste dock vara konsekvent genomförd för att inte skapa 

missuppfattningar och distraktion hos betraktaren (Pettersson, 2008:59).  

3.3 Det vidgade textbegreppet  
Anna–Maria Karlsson (2007:20) framhåller att texter kan vara mer än bara skrivet eller 

talat ord, och får medhåll av Björkvall (2009:167) som anför att det vardagliga 

användandet av ordet text i huvudsak åsyftar det skrivna ordet, men att sam- och 

framtiden är utpräglat multimodal. När man talar om ett utvidgat textbegrepp menas ett 

nytt sätt, en ny infallsvinkel att se på saken i jämförelse med det tidigare och snävare 

betraktelsesättet som alltså var betydligt mer monomodalt (Danielsson & Selander, 

2014:29 och Karlsson, 2007:20). Det utvidgade textbegreppet utmanar våra uppfattningar 

om språket som meningsbärande (Karlsson, 2007:25).  

Det vidgade textbegreppet kan kopplas till multimodalitet. Kunskap kan som nämndes 

tidigare förmedlas på många olika sätt. Det är inte längre enbart via den skrivna texten vi 

får kunskap utan det sker via en rad medier: bilder, teater, dans, musik och dylikt. 

Textbegreppet är idag omfattande och allt fler, inom forskning såväl som utbildning, har 

anammat ett vidgat textbegrepp och kommit till insikt att texter är multimodala, alltså 
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skapade av olika teckensystem, eller semiotiska modaliteter (Danielsson & Selander, 

2014:19). Att textbegreppet har ändrats på det här sättet innebär att våra perspektiv på 

lärande och kunskap har vidgats. Det ska dock konstateras att den skrivna texten, trots 

alla dessa nya modaliteter, fortfarande har en viktig roll för lärandet (Reichenberg & 

Lundberg, 2011:317). Medan det vidgade textbegreppet innefattar olika former av 

framställningar hänvisar multimodalitet till texter där flera framställningsformer, eller 

modaliteter, tillsammans skapar en helhet (Danielsson, 2013:169).  Att en text innehåller 

bilder gör den däremot inte automatiskt multimodal. Det är viktigt att förstå att alla delar 

av textytan blir potentiellt meningsbärande (Danielsson & Selander, 2014:20).  

3.4 Läromedelstexter för andraspråkselever  
Genom en strukturerad undervisning med ett meningsfullt innehåll blir det möjligt för 

elever som inte har svenska som modersmål att få stöd i sin andraspråksutveckling. 

Undervisningen ska bygga på att det är elevens andraspråk som utvecklas (Skolverket, 

2016b:30). När andraspråkselever blir flitiga läsare ökar deras kunskap för andraspråket. 

Pauline Gibbons hävdar att man lär sig språket genom att läsa och det är därför viktigt att 

andraspråkselever får noga utvalda texter för att kunna utveckla sitt språk medan de läser. 

Dessa elever behöver uppmuntran, stöd och tid att ägna till läsandet (Gibbons, 2016:189).  

För andraspråkselever är det viktigt att texterna som de ska läsa har ett upprepande språk 

som blir så bekant för eleverna att de snart kan läsa med. Att läsa texter med 

återkommande händelser som bygger upp berättelsen har visat sig vara bra för 

andraspråkselever eftersom de, när de väl har förstått denna repetitiva struktur, förstår 

resten av upprepningarna också. Att böckerna innehåller ett tema och illustrationer som 

ger tydliga signaler till innehållet är passande för andraspråkselevers språkutveckling. 

Tydliga bokstäver, bra formgivning och strukturerade sidor samt ett meningsfullt språk 

och innehåll som hjälper till att utöka elevens andraspråk är att föredra. Till sist är det 

viktigt att böckerna som elever har att tillgå för att lära sig ett andraspråk besitter ett 

innehåll som engagerar dem (Gibbons, 2016:191-192).  

Böcker som elever läser måste bidra till att ge dem en språkligt god miljö. I skolan 

förekommer ofta böcker med syfte att ge lästräning vilket leder till att de glömmer att 

presentera ett sammanhang som fångar elevernas intressen. Detta resulterar i skrivna 

texter som: ”Här är Lena. Här är Pär. Lena har en bil. Pär har en båt. Bilen är blå. Båten 
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är röd.” (Gibbons, 2016:190). Pauline Gibbons menar att det blir svårt att locka elever 

till fortsatt läsning om det ovan nämnda är det som erbjuds. Det är dessutom svårare för 

unga elever att läsa den här typen av skrivna texter som saknar sammanhang, innehåll och 

där det är omöjligt att förutse fortsättningen (Gibbons, 2016: 190). Barn som är i 

läroprocessen för läsning är till stor del beroende av sina förkunskaper. Dessa kan vara 

avgörande för att hen ska förstå skriften. Det är också viktigt att barn som ska lära sig läsa 

får utveckla de nya kunskaperna i bekanta och begripliga sammanhang (Gibbons, 

2016:161). I arbetet med att stödja elever mot språkliga hinder är det därför lämpligt att 

låta dem möta texter med ett kulturellt känt innehåll. Elevens kunskapsinlärning och 

språkutveckling främjas också om eleverna får arbeta in sig i ett kunskapsområde åt 

gången (Liberg, 2001:14). 
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4 Metod och material  
För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ textanalys använts. Nedan presenteras 

och motiveras den valda metoden. Därtill beskrivs tillvägagångsättet för analysen, urvalet 

av läroböcker för studien samt studiens tillförlitlighet. 

4.1 Analysmetod   
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod där vi genom en multimodal textanalys 

granskar två utvalda läroböcker för att kunna besvara våra frågeställningar: Hur 

samspelar skrift och bild i läroböckerna? Vad finns det för multimodala likheter och 

skillnader mellan de två läroböckerna? Vilka funktioner har bilderna i läroböckerna? 

När texter ska undersökas passar det bra att göra en kvalitativ textanalys, om man 

förhåller sig till få texter och ett välavgränsat område (Widén, 2015:176, 178). Studien 

kommer även präglas av en komparativ analysmetod. En av de viktigaste uppgifterna för 

komparativa studier är att samla in underlag för att möjliggöra en jämförelse (Denk, 

2012:21). Utmärkande för komparativa analysmetoder är möjligheten att genomföra en 

jämförelse av egenskaper hos två fall med varandra för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor (Denk, 2012:37). Studien tar avstamp i en socialsemiotisk och 

multimodal teori och därför kommer analysverktyget grundas i Anders Björkvalls modell 

för analys av multimodala texter. Anledningen till valet av det teoretiska perspektivet är 

att läroböcker kan ses som en multimodal text som är konstruerad utifrån den sociala 

kultur vi lever i (Björkvall, 2009:6). Inom socialsemiotiken anses det att texter, i vårt fall 

bild och skrift, kan innehålla tre funktioner: den ideationella, den interpersonella och den 

textuella (Björkvall, 2009:12-13 och Halliday, 1978:143). Den ideationella 

metafunktionen synliggör hur verkligheten speglar sig i texten och den textuella synliggör 

hur textens helhet presenteras, som nämnts tidigare. Den interpersonella synliggör hur 

relationer skapas mellan läsare och texter vilket är ett perspektiv som inte berör vår studie.  

Vårt fokus kommer att ligga på den ideationella funktionen samt den textuella funktionen.  

4.2 Analysverktyg 
I enighet med Björkvall (2009:149) inleder man en multimodal textanalys genom att göra 

en detaljerad avgränsning av textens delar. Detta gör man utifrån olika visuella kriterier 

som presenteras nedan. De textelement som presenteras kommer att användas i analysen 
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för att undersöka visuell framskjutenhet, samband och avgränsningar, eftersom det kan 

synliggöra hur skrift och bild samspelar och vilka funktioner bilderna har.  

Här presenteras på ett grundläggande sätt de textelement som vi anser mest relevanta i 

förhållande till våra frågeställningar, i enlighet med den modell som Björkvall framställer 

(2009:101-108): 

• Inramning – den starkaste formen av avgränsning. Textens delar skiljs åt med 

hjälp av inramade linjer eller andra tydliga avgränsare.  

• Avstånd – långt avstånd mellan textens delar innebär att delarna inte är besläktade 

jämfört med delar som har kortare avstånd mellan varandra. Avstånd är inte en 

lika kraftfull resurs för avgränsning som inramning är.   

• Visuellt rim – en resurs för att skapa samband mellan textelement. Här spelar färg 

och form en viktig roll då delar med liknande färger och/eller former harmonierar 

med varandra och skapar ett samband mellan dem. 

• Storlek – främsta resursen för att skapa visuell framskjutenhet, desto större ett 

textelement är desto viktigare är den. 

• Typsnittsvariation – kan skapa visuell framskjutenhet, genom att skilja sig ifrån 

övriga typsnitt i skriften.  

• Färg – om färgen på ett textelement skiljer sig gentemot de övriga liknade 

elementen kan det skapa visuell framskjutenhet.  

De tre sistnämnda kriterierna kommer att visa hur den textuella metafunktionens 

kommunikationssätt framhävs i texten.  

Fortsättningsvis har vi valt att analysera processer utifrån den ideationella metafunktionen 

som representeras i de två läroböckerna. Detta kommer till uttryck både i det visuella och 

det skriftliga enligt socialsemiotiken (Björkvall, 2009:60 och Holmberg & Karlsson, 

2013:73). Meningen med detta är att synliggöra om de två modaliteterna uttrycker entydig 

och samstämmig kommunikation och skapar ett samspel som underlättar för eleven i 

dennes lärande.  Bild och skrift präglas av visuella och verbala processer vilka kan brytas 

ut och analyseras separat för att skapa en fördjupad förståelse för samspelet mellan 

modaliteterna. 

Visuella processtyper  
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Till det visuella kommer vi att studera de narrativa och konceptuella processer som 

framgår av bilderna i de analyserade läroböckerna. De narrativa processerna anses vara 

representationer av aktiva skeenden medan de konceptuella anses vara representationer 

av statiska tillstånd (Björkvall 2009:60).  

Narrativa processer har att göra med förändring av något slag. Det finns alltid en 

deltagare som antingen kan vara aktör, mål, interaktör, reaktör, fenomen, talare, utsaga 

eller upplevare anknuten till varje process. Beroende på vilken typ av narrativ process 

deltagaren finns med i bestäms termen för vad den betyder. Förändringarna uttrycks som 

nämnts av olika vektorer som kan bestå av pilar, mänskliga blickar och linjer. Gemensamt 

för dessa vektorer är att de pekar i en viss riktning i processen och skapar en förändring 

(Björkvall, 2009:63).  

Konceptuella processer gör uttryck för olika former av statiska tillstånd och innehåller 

därmed inga vektorer. Det finns alltid en deltagare som antingen kan vara bärare, attribut, 

symboliskt attribut, överordnad, mellanordnad eller underordnad. Deltagaren varierar 

beroende på vilken konceptuell process den återfinns i (Björkvall, 2009:71-72). 

Verbala processtyper   

Till skriften kommer vi att studera de materiella, mentala, verbala och relationella 

processerna. De tre förstnämnda processerna anses vara uttryck för aktiva skeenden 

medan den relationella processen anses vara uttryck för statiska tillstånd. För att utse 

vilken process som äger rum i den skriftliga analysen spelar verbet en viktig roll 

(Björkvall, 2009:61 och Holmberg & Karlsson, 2013:73-76). 

Materiell process – Att göra 

Materiella processer beskriver hur något sker eller förändras i den yttre världen vilket 

anses som ett aktiv skeende (Björkvall, 2009:60-61 och Holmberg & Karlsson, 2013:80 

samt Martinec, 2013).  

Mental process – Att uppleva  

Mentala processer ger uttryck för vad som äger rum i människors inre vilket innebär att 

en aktivitet sker (Björkvall, 2009:62). 
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Verbal process – Att säga 

Verbala processer har alltid en utsaga som visar på ett aktivt skeende eftersom det handlar 

om att någon säger något (Björkvall, 2009:62).  

Relationell process – Att vara  

Relationella processer ger uttryck för hur saker och ting förhåller sig och det visar inte på 

någon förändring eller aktivitet (Holmberg & Karlsson, 2013:89). 

4.2.1 Studiens tillförlitlighet  

Den mänskliga faktorn spelar en stor roll när man gör en kvalitativ analys, både positivt 

och negativt. Resultatet av analysen beror på vem som utför analysen, och eftersom varje 

kvalitativ studie är unik kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt. Det är 

främst våra kunskaper och erfarenheter som kommer att styra tolkningen av vår analys. 

Detta bidrar med både fördelar och nackdelar. Fördelen är att nya insikter och förståelser 

inbjuds i tolkningsarbetet. Samtidigt kan det ses som en nackdel att analysen blir så 

beroende av de som genomför den, vilket därmed leder till ett varierande resultat 

beroende på vilken eller vilka individer som utför analysen (Fejes & Thornberg, 

2015a:36). Vidare påpekar Fejes & Thornberg (2015b:256) att tillförlitligheten ökar om 

man har en lämplig analysmetod i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, 

vilket vi påstår att vi har med tanke på att metodansatsen är en kvalitativ textanalys som 

ofta anses vara lämpligt vid undersökning av texter.  

Eftersom den här studien inte baseras på undersökningar som berör några särskilda 

individer eller forskningsföremål som kan behöva skyddas har vi inte behövt göra några 

etiska överväganden. Däremot har vi behövt ta hänsyn till upphovsrättslagen (SFS 

1960:729) och har därmed ansökt om tillstånd att publicera bilderna, vilket vi fått från 

båda förlagen.  

4.3 Urval 
För att begränsa datamaterialet har vi i denna studie valt att analysera två läroböcker 

anpassade för elever utan förkunskaper inom det svenska språket. Vi har kontaktat flera 

skolor i Umeå kommun och har därigenom kommit fram till att de flesta använder någon 

av nedanstående två läroböcker i undervisningen av svenska som andraspråk. 

Läroböckerna är nyskrivna och kan därför ses som aktuella. För att på bästa sätt kunna 
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genomföra en analys av böckerna har vi avgränsat urvalet till att omfatta ett likvärdigt 

kapitel i vardera boken.  Eftersom textens innehåll anses vara en viktig aspekt inom 

andraspråksinlärning (Liberg, 2001:12) har vi valt att utgå främst från de ideationella och 

textuella metafunktionerna när vi genomfört vår analys.  

4.3.1 Läroböckerna 

Läroboken Språkkraft riktar sig till nyanlända elever i årskurs 1 till 3 och är skriven av 

Tiia Ojala (2016) samt illustrerad av Linda Mill. Språkkraft är en lärobok med tydliga 

kopplingar till läroplanen för grundskolan och arbetsgången baseras på 

genrepedagogikens cirkelmodell1. Arbetsuppgifterna ska stärka elevernas läs- och 

skrivinlärning samt bidra till att utveckla elevernas ordförråd. Boken är uppdelad på olika 

texttyper såsom ”återberättande”, ”förklarande” och ”beskrivande” text. I samtliga 

kapitel, som alla är direkt kopplade till läroplanen, kommer eleverna i kontakt med 

bekanta områden som familj, årstider, väder, kroppen och djur. 

Språkis är skriven av Hippas Eriksson (2011) och illustrerad av Emma Göthner. Även 

denna lärobok riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige. Boken är framtagen 

i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Handlingen i boken 

kretsar kring en familj och varje kapitel inleds med en samtalsbild och en tillhörande 

lästext. Därefter följer övningar där eleverna får träna på moment och ord som 

förekommer i kapiteltexten. Varje kapitel behandlar olika miljöer i hem och skola. Den 

tydliga och enkla struktur som boken erbjuder ska ge eleverna möjlighet att fokusera på 

den språkliga träningen. Vi har valt att enbart analysera den skrift i läroboken som är 

riktad till eleverna och därför kommer ingen analys att göras av den skrift som är placerad 

längst ner på varje sida i Språkis och som är riktad till läraren. Detta gör vi dels för att det 

inte finns någon likvärdig skrift i Språkkraft vilket bidrar till en orättvis analys men även 

för att vi enbart är intresserade av skrivna texter riktade till och anpassade för nyanlända 

elever.  

 

 

 
                                                 
1 Genrepedagogikens cirkelmodell bygger på fyra faser. Bygga upp kunskap, läsa och undersöka texter, 

skriva gemensam text samt avslutningsvis skriva på egen hand (Tiia Ojala, 2016).  
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5 Resultatanalys 
I detta kapitel kommer en resultatanalys att presenteras.För att kunna klargöra vilka 

multimodala skillnader som finns mellan Språkis och Språkkraft, och därigenom besvara 

uppsatsens frågeställningar och uppfylla syftet, är det nödvändigt att utgå från de 

processer som läroböckernas bilder innefattar. . Resultatanalysen är uppdelad så att en 

frågeställning besvaras åt gången för respektive lärobok om man bortser från resultatet 

av processerna då uppdelningen görs utifrån huruvida bildens process är narrativ eller 

konceptuell. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

5.1 Bildernas narrativa och konceptuella processer 
Utifrån vår tolkning har vi kommit fram till att bilderna i läroböckerna har både 

konceptuella och narrativa processer. Alla bilder som visas nedan går att återfinna i fullt 

utförande och storlek i uppsatsens medföljande bilagor. 

5.1.1 Narrativa processer 

Första bilden från läroboken Språkkraft tolkas som en 

narrativ bild, eftersom den innehåller vektorer i form av 

armar. Vektorerna riktar sig mot andra deltagare i bilden 

genom omfamning och handhållning. Aktörerna i denna 

bild är främst de vuxna människorna som omfamnar barnen 

som utgör målen. I det här fallet kan man tolka det som att 

de vuxna är de aktiva i den yttre världen medan barnen är 

de passiva. Vi tolkar det som att det är de vuxna som ska ta hand om barnen och beskydda 

dem. Björkvall (2009:154) anser att beroende på vem som utför något i en narrativ process 

kan man tolka denna person som en aktiv individ i den yttre världen. 

 

Bilden är ett urklipp från bilden nämnd ovan och är därför av 

samma anledningar narrativ.  

 

  

 

 

Bild 5.1 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:6) 
Från Bilaga 1 

Bild 5.2 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:10) 
Från Bilaga 2 
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Bilden är narrativ eftersom den visar på aktivitet genom 

vektorer (Björkvall, 2009:63). Vektorerna i denna bild utgörs 

av armar och blickar. Föräldrarna tolkas som de aktiva 

eftersom de håller om de två yngre barnen medan barnen 

tolkas som passiva. De vuxna skildras som beskyddande och 

omhändertagande gentemot barnen. Björkvall (2009:154) 

nämner att beroende på vem som utför något i en narrativ 

process kan man tolka denna person som en aktiv individ i den yttre världen. 

 

 

Inledningsbilden till det första kapitlet i läroboken Språkis är 

narrativ. Personerna på bilden kramas, vinkar, någon blir jagad 

och ser rädd ut medan andra håller varandra i händerna. Om man 

bortser från det övriga som sker i bilden och enbart tittar på 

familjen och kvinnan i förgrunden tolkar vi det som att familjen 

är relativt passiv medan kvinnan är aktiv i mötet då hon är där 

för att välkomna familjen.  Vektorerna, som i den här bilden 

framställs i form av bland annat blickar mellan personerna och 

armar som pekar i en viss riktning, visar att det tydligt sker 

något aktivt i bilden och den räknas därmed som narrativ (Björkvall, 2009:63). 

 

De här bilderna är representationer av ett aktivt tillstånd 

då det finns vektorer i form av ”pilar” till pratbubblorna. 

När man vill uttrycka verbala narrativa processer är det 

vanligt att använda sig av sådana vektorer enligt Björkvall 

(2009:67). 

 

 

 

 

 

Bild 5.4 Ur Språkis (Eriksson, 2011:2) 
Från Bilaga 6 

Bild 5.5 Ur Språkis (Eriksson, 2011:3)  
Från Bilaga 7 

Bild 5.3 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:10) 
Från Bilaga 5 
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På bilden viftar barnet med armen, föräldrarna håller i varsitt barn 

och de större barnen håller varandra i handen samt en resväska 

respektive en nallebjörn i den andra handen. Vektorerna som 

precis nämnts skapar en förändring i bilden och visar på att ett 

aktivt skeende förekommer vilket gör bilden till narrativ 

(Björkvall, 2009:63).   

 

De här bilderna kan tolkas som 

narrativa, eftersom att   pratbubblornas 

“pilar” är vektorer riktade mot vardera 

person. Här sker en aktivitet där 

deltagarna på bilden är talare till skriften. Enligt Björkvall (2009:67) är det vanligt att 

använda sig av pratbubblor när man vill uttrycka en narrativ process verbalt. 

 

Sista bilden i kapitlet är, i likhet med föregående bild, narrativ. 

Eftersom pojken på bilden tittar och pekar med armen för att söka 

kontakt med läsaren sker det en aktiv process och dessa vektorer gör 

att bilden går att tolka som narrativ (Björkvall, 2009:63). 

 

5.1.2 Konceptuella processer  

Här ser man två bilder där en tydlig aktivitet saknas. 

Blicken på de båda personerna som illustreras kan tolkas 

som vektorer men bristen på ett mål eller mottagare gör 

att de båda tolkas som konceptuella. Bilderna vill 

förmedla vilken roll personerna har inom familjen. 

Björkvall (2009:73) framhåller att en bild har en 

konceptuell process när den vill förmedla vad en person 

är. 

 

 

 

Bild 5.8 Ur Språkis (Eriksson, 2011:5)  
Från Bilaga 9 

Bild 5.7 Ur Språkis (Eriksson, 2011: 5) 
Från Bilaga 9 
 

Bild 5.9 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:7-8) 
Från Bilaga 2 & Bilaga 3 

Bild 5.6 Ur Språkis (Eriksson, 2011:4)  
Från Bilaga 8 
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Den här bilden är konceptuell eftersom den visar på ett statiskt 

tillstånd. Här vill man representera hur människor förhåller sig 

till varandra, vilket är en typ av konceptuell process enligt 

Björkvall (2009:72). 

 

 

 

 

Bilden är konceptuell eftersom den ger uttryck för ett statiskt 

tillstånd (Björkvall, 2009:73). Ännu en gång vill bilden visa 

vilken roll personerna har i en familj. 

 

 

 

Den här bilden befinner sig på samma sida som 

föregående bild.  På bilden förekommer inte några 

vektorer vilket enligt Björkvall (2009:71) gör att bilden 

representerar ett statiskt tillstånd  och därmed 

klassificeras som konceptuell.  

5.1.3 Sammanfattning  

Vid analysen har vi undersökt om det förekommit några vektorer i bilden och utifrån det 

har vi tolkat om bilderna är narrativa eller konceptuella. Resultatet av analysen visar att 

det finns dubbelt så många narrativa bilder som konceptuella totalt. Där Språkis har fem 

stycken narrativa bilder och en konceptuell, jämfört med Språkkraft som har tre stycken 

narrativa bilder och tre stycken konceptuella bilder. 

5.2 Samspelet mellan bilder och skrift i läroböckerna  

5.2.1 Språkkraft 

Inramningen på bilden i bilaga 1 påvisar en tydlig avgränsning mellan skrift och bild, 

vilket är en av de främsta resurserna för att visa på åtskiljande i en text enligt Björkvall 

(2009:105).  De visuella processerna är narrativa men har inget samspel med skriften 

 
Bild 5.10 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:9) 
Från Bilaga 4 
 

Bild 5.11 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:9) 
Från Bilaga 4 
 

Bild 5.12 Ur Språkis (Eriksson, 2011:4) 
Från Bilaga 8 



 

 27 

utifrån den ideationella metafunktionen som granskas i den här studien, eftersom inga 

processer äger rum i skriften som är grunden för den ideationella metafunktionen enligt 

Björkvall (2009:60). Utifrån den textuella metafunktionen ser man ett samspel mellan 

skrift och bild av den anledningen att det finns ett genomgående färgtema på hela sidan 

vilket också präglar alla sidor som har analyserats. Färg anses nämligen som en resurs 

som kan skapa ett visuellt rim, vilket bidrar till att olika modaliteter i en text skapar ett 

samband (Björkvall, 2009:103-108).  

På bilderna i bilaga 2 går det att se en tydlig inramning av skrift och bild inom samma 

ram. Detta tyder på ett samband mellan de två modaliteterna. Det synliggörs processer 

utifrån det skriftliga och det visuella på denna sida, vilket innebär att man utgår ifrån att 

de båda har en ideationell metafunktion (Björkvall, 2009:60). Det visuella har en 

konceptuell process vilket innebär att något statiskt synliggörs. Anledningen till att den 

ses som statisk är för att bilderna försöker illustrera hur 

till exempel en mamma kan se ut. Vid konceptuella 

processer kan en bilds betydelse innebära att man försöker 

visa vad människor är, kan vara samt vad deras existens 

kan betyda (Björkvall, 2009:73). Även den skrivna texten 

”en mamma” (Ojala, 2016:7) uppvisar ett statiskt tillstånd genom vad som kan tolkas 

som en relationell process, enligt Holmberg & Karlsson (2013:89) eftersom den beskriver 

vad en deltagare har för roll. Därigenom tolkas det som att skriften och bilden har ett 

tydligt samspel. Bilden i det högra hörnet (se bilaga 2) har däremot inget tydligt samspel 

med skriften utifrån processerna eftersom den uttrycker en narrativ process där ett aktivt 

skeende äger rum. Samspelet till skriften tolkas därför som en förankring, där skriften är 

underordnad bilden i enighet med vad Martinec (2013) och Martinec & Salway (2005) 

anför, samtidigt som de övriga bildernas samspel med skriften tolkas som att de säger i 

princip samma sak, och blir därmed parallella utsagor för varandra (Martinec, 2013 och 

Martinec & Salway, 2005). 

Bilderna i bilaga 3 har ingen färdig skrift att utgå ifrån men det finns en inramning där 

elevens tänkta skrift ska placeras. Utifrån den aspekten är det tydligt att skrift och bild 

har ett uttryckligt samspel. Även här tolkas samspelet som parallella utsagor, som på 

föregående sida, eftersom det är samma bilder och den tänkta skriften är densamma (se 

bilaga 2, 3).  

Bild 5.13 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:7) 

Från Bilaga 2 
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Med hjälp av rubrikerna på bilden i bilaga 4 skapas en avgränsning samtidigt som ett 

samband skapas mellan textens delar. Bilden på trädet och begreppsrutan (skriften) visar 

på ett samspel eftersom de är relativt nära varandra och under samma rubrik. Likaså 

mellan bilderna och skriften på den nedre halvan av sidan. Avståndet blir i det här fallet 

en resurs för avgränsning och sambandsskapande. Björkvall (2009:107) anser dock att 

det är en svag resurs. Att analysera huruvida skrift och bild samspelar utifrån processerna 

är inte genomförbart på första halvan av sidan, eftersom ingen process synliggörs i 

skriften. Däremot har skriften på den nedre halvan av sidan potential att utgöra en 

relationell process eftersom den har möjlighet att beskriva 

ett statiskt tillstånd, om eleven fyller i rätt begrepp, såsom 

”han är pappa till” (Ojala, 2016:9). Det skulle kunna 

bidra med ett samspel till bilden eftersom den visar på 

konceptuella processer. Det skulle vidare påvisa att 

samspelet handlar om ett avbyte, där skriften och bilden kompletterar varandra med olika 

delbetydelser (Martinec, 2013 och Martinec & Salway, 2005). Bilderna bidrar till att man 

ska förstå vilket begrepp som ska användas, medan skriften ska berätta om 

sakförhållandet mellan personerna på bild 5.14.  

Bilden i bilaga 5 har en inramning av samtliga textelement som tyder på ett 

sambandskapande. Storleken på elementen tyder också på likvärdig visuell 

framskjutenhet eftersom både skriften och bilden tar lika mycket plats. Processen i bilden 

är narrativ medan skriften har olika språkliga processer. Den har dels materiella processer 

när det beskrivs var familjen har bott tidigare, varför de flyttade samt vart de flyttade sen. 

Verben i de meningarna visar på att det är något som händer i den yttre världen, vilket är 

typiskt för den materiella processen (Björkvall, 2009:60-62 och Holmberg & Karlsson, 

2013:78-101). Det finns även relationella processer som synliggörs till exempel i 

meningarna: ”Det var roligt”, ” Det var jobbigt” och ” Det var svårt” (Ojala, 2016:10). 

Detta tolkas som en motsvarighet till de konceptuella processerna eftersom verbet ”var” 

visar på ett statiskt tillstånd, verbet i sig spelar en stor roll för att kunna utse vilken process 

som äger rum enligt Björkvall (2009:61) och Holmberg & Karlsson (2013:73-76).  

Därefter finns det även en mental process genom meningen ”Jag mår bra” (Ojala, 

2016:10) eftersom det beskriver vad karaktären upplever. Slutligen berättar karaktären att 

den tycker om att spela fotboll, det kan tolkas som en verbal process enligt Björkvall 

Bild 5.14 Ur Språkkraft (Ojala, 2016:9) 
Från Bilaga 4 
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(2009:60-62) och Holmberg & Karlsson (2013:73-76) eftersom det handlar om att någon 

säger något. 

De materiella, mentala och verbala processerna kan ses som en motsvarighet till de 

narrativa processerna. I det här fallet finns det inget tydligt samspel på grund av att bildens 

narrativa process inte visar samma sorts aktivitet som skriften. Samspelet mellan bilden 

och skriften fungerar här som förankring. Bilden är underordnad skriften, där skriften 

berättar mer än vad bilden gör. Skolverket (2012:52) hävdar att det är vanligt att 

andraspråkselever tolkar bilder som en direkt översättning till skriften, vilket i det här 

fallet kan leda till missförstånd. Därför blir det viktigt att läraren hjälper eleverna att tolka 

bilderna. Förutom det nämner Gibbons (2016:191-192) att böcker ska ha ett tema och 

illustrationer som ger tydliga signaler till innehållet i skriften, för att det gynnar 

andraspråkselevers språkutveckling. Vi anser att boken innehåller ett tema, men huruvida 

bilden i bilaga 5 ger tydliga signaler till skriften kan man ifrågasätta, eftersom skriften 

beskriver karaktären Kristians känslor om sin flytt från Polen till Sverige, medan bilden 

visar en porträttliknande bild av Kristians familj. 

5.2.2 Språkis  

Kapitlet inleds med skriften ”välkommen” (se bilaga 6) vilket är ett ord som hör till den 

interpersonella metafunktionen och är därmed inget vi kommer att analysera i denna 

studie. Som tidigare nämnt tillhör det visuella på denna sida till den narrativa processen 

då det sker många förändringar i bilden. Bilden har en ideationell metafunktion och det 

sker inget större samspel mellan skrift och bild utifrån processerna. Dock indikerar 

avståndet mellan skrift och bild, där namnet på personen står inramat i närheten av 

personen, på ett samspel utifrån den textuella metafunktionen. Som nämnt ovan har elever 

en tendens att tolka bilderna som en direkt översättning till skriften (Skolverket, 2012:52), 

vilket enligt oss finns möjlighet till i det här fallet om man bortser från resterande bild 

och bara fokuserar på familjen. Vi anser att detta samspel underlättar inlärningen eftersom 

det är tydligt, och att samspelet är tydligt blir extra viktigt när en lärobok innehåller lite 

skrift (Björkvall, 2009:50). Fortsättningsvis tillhör bilden förankringsrelationen vilket 

betyder att skriften är underordnad bilden, bilden säger alltså något mer än skriften och 

hjälper läsaren att uppfatta det centrala i texten (Martinec, 2013 och Martinec & Salway, 

2005).  
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Skriften i den gula textrutan (se bilaga 7) visar på en 

relationell process där verbet tydligt indikerar att det 

sker något statiskt. Medan bilderna på sidan har en 

narrativ process. Samspelet mellan textrutan och 

bilderna tolkas därmed som svagt i förhållande till 

processerna eftersom den ena uttrycker något statiskt medan den andra uttrycker något 

aktivt. Förutom det bidrar textrutans inramning till en avgränsning gentemot bilderna, 

Björkvall (2009:105) påstår att inramning är den tydligaste formen av avgränsning. 

Fortsättningsvis innehåller de narrativa bilderna pratbubblor, där det till en viss del även 

förekommer färdig skrift. Den färdiga skriften i sig är en relationell process där den 

uttrycker något statiskt. Att tolka om bild och skrift i det här fallet har ett samspel utifrån 

processerna blir oväsentligt, eftersom den narrativa processen i det här fallet vill visa en 

verbal aktivitet, som är den färdiga skriften. Samspelet kan ses som ett avbyte där skrift 

och bild enligt Martinec (2013) samt Martinec & Salway (2005) kompletterar varandra 

med olika delbetydelser. Avslutningsvis förtydligas sambandet mellan skriften och bilden 

eftersom de är inom samma ram. Inramning är en stark resurs när det kommer till att 

skapa samband (Björkvall, 2009:105). 

På näst sista uppslaget ur Språkis (se bilaga 8) sker det flera förändringar av olika slag i 

bilden. Skriften på sidan är en relationell process ” Här är Raman” (Eriksson, 2011:4) då 

den skrivna texten är statisk på grund av verbet i skriften (Björkvall, 2009:61 och 

Holmberg & Karlsson, 2013:73-76). Utifrån de olika processerna tyder detta på ett 

svagare sampel mellan bilden och skriften i denna uppgift. Längst ner på uppgiftens sida 

finns det däremot ett tydligt samspel mellan skrift 

och bild vilket Martinec (2013) samt Martinec & 

Salway (2005) definierar som parallella utsagor. 

Det är ett nära avstånd mellan det skriftliga och det 

visuella vilket betyder att de har ett samspel med 

varandra där skriften och bilden säger i princip samma sak eller uttrycker samma 

betydelse.  

 

Bild 5.15 Ur Språkis (Eriksson, 2011:3) 
Från Bilaga 7 

Bild 5.16 Ur Språkis (Eriksson, 2011:4) 
Från Bilaga 8 
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Samspelet på det avslutande 

kapitlet (se bilaga 9) mellan 

skrift och bild är starkt utifrån 

den textuella metafunktionen 

eftersom textelementen är tydligt inramande med både färg och linjer, avståndet indikerar 

även på att det finns ett tydligt samspel.  Fortsättningsvis bildas ett tydligt samspel i det 

anseendet att bildernas narrativa process skapas med hjälp av pratbubblorna, där själva 

skriften befinner sig. Skriften visar på en relationell process med tanke på meningen ”Jag 

heter Tara” (Eriksson, 2011:5). Däremot anses frågan ”Vad heter du?” (Eriksson, 

2011:5) tillhöra den interpersonella metafunktionen vilket inte anses som en process. Att 

bilderna uttrycker en narrativ process och skriften en relationell stärker inte samspelet 

eftersom bilden visar något aktivt medan skriften visar något statiskt. Bilden och skriften 

har ett avbyte av varandra då dessa betydelser kompletterar varandra.  Längst ner på sidan 

finns det en narrativ bild av en pojke som pekar mot läsaren. Skriften uttrycker en fråga 

och hör därmed till den interpersonella metafunktionen och kommer inte att analyseras 

vidare.  

Multimodala likheter och skillnader läroböckerna emellanI läroböckerna förekommer det 

främst likheter gentemot varandra, men ett antal skillnader är märkbara. Det är tydligt att 

båda läroböckerna använder bilder flitigt och ser det som en viktig modalitet; alla bilder 

i de respektive läroböckerna är informativa och det förekommer inga bilder som enbart 

har ett dekorativt syfte. Bilderna i respektive lärobok är tecknade samt präglas av en 

färgglad design, där det finns en harmoni när det kommer till visuellt rim. Petterson 

(2008:59) uttrycker att det är bra om läroböcker använder sig av färg så länge det är 

konsekvent, vilket vi anser att de båda läroböckerna gör. Det finns däremot en tydligare 

inramning i Språkkraft medan Språkis präglas av en tydligare avgränsning mellan de olika 

elementen. Även fast det är tydligt att bilden i sig är en viktig modalitet i båda böckerna, 

finns det en viss skillnad när det kommer till bildernas samspel. I läroboken Språkis finns 

det inget samspel mellan skrift och bild där skriften är överordnad bilden. Samspelet 

bygger främst på att modaliteterna ska komplettera eller förtydliga varandra. Likaså är 

det i läroboken Språkkraft med undantag till bilden i bilaga 5 där bilden är underordnad 

skriften.  

Bild 5.17 Ur Språkis (Eriksson, 2011: 5) 
Från Bilaga 9 
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De utvalda kapitlen i böckerna bygger på samma familjetema men med lite olika fokus. I 

Språkkraft handlar kapitlet om hur familjekonstellationer ser ut och eleverna får lära sig 

de olika begreppen som förekommer i en familj. I Språkis får man istället följa en och 

samma familj genom hela kapitlet där man får lära sig två olika fraser som kan vara 

nödvändiga för nyanlända. Båda böckerna har en repetitiv struktur där innehållet 

bearbetas på olika sätt. Att eleverna får bearbeta ett kunskapsinnehåll åt gången på olika 

sätt, anses var givande för andraspråksinlärningen (Liberg, 2001). Eleverna ställs inte 

inför mycket skrift i någon av böckerna men förväntas att producera egen, genom att 

skriva korta meningar i Språkis och ord i Språkkraft. Att skriva ord ingår i första fasen 

för att skapa förförståelse när man följer genrepedagogikens upplägg vilket Språkkraft 

gör (Ojala, 2016).  

Språkis har varierande typsnitt i boken när det kommer till det som är tänkt att läsas och 

när det uppmanas till egen produktion av skrift. Typsnittet som används vid uppmaning 

till skrivuppgifterna är simplare utifrån aspekten att det är mer likt handskriven skrift. 

Variationen kan tolkas som att eleverna ska bli bekanta med olika typsnitt samtidigt som 

de ska få möta typsnitt som de känner igen sedan tidigare. Språkkraft håller sig däremot 

till ett typsnitt genomgående i boken, vilket också har en handskriven karaktär. Detta kan 

tolkas som att tanken är att skriften ska vara lättläst för eleverna samtidigt som de ska få 

möta ett typsnitt som är igenkänningsbart.   

Det förekommer flera parallella utsagor i Språkkraft. Det är framförallt den ideationella 

metafunktionen inom skriften som skiljer sig mellan de två böckerna. Bilderna i böckerna 

är både narrativa och konceptuella. De narrativa bilderna är likvärdiga där familjer håller 

om varandra osv. Det som skiljer böckerna åt när det kommer till de narrativa processerna 

är främst första bilden i Språkis då det inte finns någon likvärdig bild i Språkkraft. I 

Språkkraft förekommer en konceptuell bild på ett träd och det finns inte någon likvärdig 

i Språkis.  

5.3 Läroboksbildernas funktioner 

5.3.1 Språkkraft  

Bilden i Språkkraft (se bilaga 1) representerar olika familjekonstellationer. Den har en 

betydande roll för uppgiften eftersom den tar upp en halv sida i läroboken och har därmed 
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en informativ funktion. Storlek är en av de främsta resurserna för visuell framskjutenhet 

och ju större ett textelement är, desto viktigare funktion har den enligt Björkvall 

(2009:101).  Bilden förmedlar att familjer ser väldigt olika ut rent utseendemässigt, vilket 

kan tolkas som att man vill skildra olika nationaliteter. Den påvisar även att 

familjekonstellationer kan variera, att det inte enbart finns familjer som speglar en 

kärnfamilj. Dessutom förmedlar bilden de vuxna människorna som aktiva i den yttre 

världen samtidigt som de har ett ansvar för barnen, eftersom de vuxna är aktiva genom 

handhållning och omfamning riktad mot barnen. Inramningen antyder att alla fem 

familjer går under samma begrepp, det vill säga ”familj”, samtidigt som färg och avstånd 

bidrar till en avgränsning där varje familj ses som en egen helhet.  

På nästkommande sida (se bilaga 2) visar bilderna till en viss del på en betydande funktion 

på grund av storlek och inramning. Bilden i övre högra hörnet (se bilaga 2) ger ett bra 

stöd till läsaren när denne ska lista ut vilken roll personerna har i familjen. Bildens 

funktion är alltså att ge stöd och information till eleven när den ska lösa uppgiften. 

Däremot är storleken på bilden väldigt liten i jämförelse med de andra modaliteterna, 

vilket kan bidrar till att man inte lägger någon vikt på den och därmed missar den helt. 

När en bild är liten ger den signaler att den är mindre viktig (Björkvall, 2009:101). Bildens 

funktion är informativ, men informationen skiljer sig åt. Bilden i det högra hörnet (se 

bilaga 2) bidrar med information om hur en familjekonstellation kan se ut. Samtidigt har 

den potential att visa vilka bestämda roller personerna har i familjen, exempelvis vem 

som är mamma, pappa och dylikt. De övriga bilderna anses också vara informativa 

eftersom de illustrerar hur varje familjemedlem ser ut.   

Bilderna i bilaga 3 är identiska med bilderna från föregående sida, och deras funktion är 

att ge information och levandegöra de begrepp som är tänkt att skrivas. Vi anser att 

bilderna i bilaga 3 kan vara missledande och förvirrande eftersom de kommunicerar mer 

eller mindre att en mamma till exempel har långt hår och en pappa har kort. Eftersom 

detta inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten kan detta uppfattas som 

missvisande för elever och missförstås av elever som kanske har förkunskaper och 

erfarenheter av något annat. Gibbons (2006:161) konstaterar att eleverna är beroende av 

sina förkunskaper när de ska lära sig nya saker, och då speciellt vid läsning. Samtidigt 

menar Liberg (2001:14) att det är fördelaktigt om en andraspråkselev får möta texter med 

ett kulturellt känt innehåll.  
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Trädet på bilden i bilaga 4 är en bild som täcker en halv sida i läroboken, vilket tyder på 

att den anses som viktig. Trädmotivet visar hur människor klassificeras i en trädstruktur, 

vilket är vanligt när man vill visa hur människor förhåller sig till varandra (Björkvall, 

2009:72). Bilden kan anses som en abstrakt bild för en nyanländ elev att tolka eftersom 

de nödvändigtvis inte behöver vara erfarna med denna trädstruktur. Motivet ska enligt 

Pettersson (2008:53-54) helst vara igenkänningsbart och inte för abstrakt för att eleverna 

ska få ut någonting av det. Bilden på trädet är informativ. På andra halvan av sidan 

används återigen de konceptuella bilderna på de utvalda familjemedlemmarna från 

förekommande sidor. Än en gång används de som information till vad som skall skrivas 

i uppgiften. 

I bilaga 5 framkommer en bild vars storlek upptar en halv sida i läroboken och 

representerar en ny familj som inte förekommit tidigare i läroboken. Inramningen 

indikerar att bildens funktion ska stå i förhållande till skriften eftersom de är inom samma 

ram. Textelement som är inom samma inramning skapar samband och gemenskap 

(Björkvall, 2009:106). Storleken på bilden visar också på visuell framskjutenhet vilket 

innebär att bilden anses vara viktig. Bildens informativa funktion är att skapa och 

upprätthålla uppmärksamhet för temat i kapitlet och till skriften.  

5.3.2 Språkis  

Kapitlet som vi valt att analysera i läroboken Språkis inleds med en stor kapitelbild som 

upptar en hel sida (se bilaga 6). Björkvall (2009:101) hävdar att storlek är den främsta 

resursen för att skapa visuell framskjutenhet vilket betyder att den inledande bilden har 

en betydande funktion i kapitlet. Bilden föreställer en ankomsthall där väldigt mycket 

pågår men störst fokus ligger på hur familjer kan se ut, hur man välkomnar varandra och 

hur man säger adjö. Bilden underlättar inlärningen och har ett informativt syfte.  Det står 

en familj i förgrunden som därmed blir det viktigaste med bilden på grund av dess 

placering (Björkvall, 2009:100) och familjen har även en central del genom hela 

läroboken, där de är återkommande i hela boken medan resten av personerna på bilden 

enbart är utfyllnad och ej återkommande. Att familjen framställs som relativt passiv 

medan kvinnan på bilden är aktiv, tolkar vi som att man vill skildra hur det kan vara för 

en nyanländ familj att komma till ett nytt land där framtiden är oviss och man känner 

osäkerhet. Detta synliggörs genom familjens passivitet gentemot kvinnan som är där för 
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att välkomna dem och är aktiv i mötet. För att få fram rätt budskap med bilden krävs det 

att man som lärare samtalar om bilden med sina elever (Eriksson, 2009:36 och Pettersson, 

2008:26).  

På följande sida tyder bildernas inramning och relativt stora storlek på att 

familjemedlemmarnas ansikten har en viktig roll för att klara av uppgiften. Bilderna är 

informativa eftersom de underlättar uppgiften genom att visa vem personen är och 

därigenom kan man veta vilket namn som ska skrivas på raden (Pettersson, 2008:41). Det 

är fördelaktigt med en konceptuell bild vid denna typ av uppgift eftersom det blir tydligt 

vad eleven ska skriva och hen kan inte missuppfatta vem som förekommer på bilden. På 

bilden är Tara vilket gör att när hennes namn ska skrivas på raden under behöver eleven 

inte fundera på om bilden visar något annat. Däremot kan det vara en nackdel om man 

inte förstår att bilden finns där som stöd när uppgiften ska lösas. 

Bilden i bilaga 8 är informativ då den ska tydliggöra vilka de olika medlemmarna i 

familjen är. Bilden tar upp största delen av sidan och storleken visar därmed att bilden är 

viktig (Björkvall, 2009:101).  Eftersom bilden är ofärgad och det är elevernas uppgift att 

fylla i rätt färg vid rätt siffra finns det flera saker som eleverna kommer lära sig på den 

sidan. Fokus ligger på familjemedlemmarnas namn, frasen ”Här är” (Eriksson, 2011:4), 

siffror och färger. Om uppgiften enbart varit att skriva familjemedlemmarnas namn på 

rätt rad tycker vi att det skulle vara fördelaktigt om familjen redan var färglagd och att 

enbart ansiktena visades, eftersom fokus bör ligga på ämnesinnehållet, och färg visar på 

att delar i ett kapitel hör ihop (Petterson, 2008:14, 59). Detta hade gjort uppgiften tydlig 

och konkret och det hade minskat risken för missuppfattningar. Att eleverna ska färglägga 

familjen själva gör att uppgiften får ytterligare en dimension. Det är positivt att eleverna 

ska använda samma färger som familjen har på föregående sida då de kan gå tillbaka och 

titta om de behöver hjälp att lösa uppgiften, och om de blir osäkra på vilken färg som de 

ska använda.  

På sista sidan i detta kapitel (se bilaga 9) är bilderna informativa då de fyller en funktion 

och hjälper till att förtydliga uppgiften. Bildens funktion blir att berätta vilken person som 

ska skrivas på raden och det finns inget i bilderna som kan göra att eleverna missuppfattar 

uppgiften, vilket gör att bilderna underlättar uppgiften för eleverna. Däremot kan det bli 

missledande för eleverna när de två personerna på bilderna inte tittar på varandra, 
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eftersom uppgiften går ut på att personerna har en konversation med varandra. Det är 

viktigt enligt Gibbons (2016:191-192) att bilderna ger tydliga signaler till innehållet. Vi 

anser att om personerna på bilderna hade tittat på varandra hade det stärkt innebörden av 

att de kommunicerar med varandra. Det behöver ändå inte bli ett problem eftersom denna 

typ av kommunikation mest troligt är något som de redan har stött på.  Gibbons 

(2016:161) påpekar att eleverna har lättare att lära om de får möta bekanta sammanhang. 

Samtidigt är det viktigt att ta i beaktning enligt Kress (2010:8-11) och Leijon & 

Lindstrand (2012) att alla elever har olika förkunskaper och därmed olika förutsättningar 

när de möter en text som de ska tolka. 

5.4 Sammanfattning  
Vilka processer har bilderna i läroböckerna?  

Resultatet har visat att kapitlet som analyserats i Språkis innehåller en bild som präglas 

av konceptuell process medan resterande bilders processer är narrativa. Bilderna i det 

analyserade kapitlet i Språkkraft å sin sida har en jämn fördelning mellan narrativa och 

konceptuella bilder. 

Hur samspelar skrift och bild i läroböckerna?  

Det finns ett samspel mellan skrift och bild i båda läroböckerna. Däremot varierar 

samspelet beroende på olika faktorer. Den ideationella metafunktionen förekommer 

ibland enbart i bilderna och ibland endast i skriften, samtidigt som faktorer såsom färg, 

avstånd och inramning är viktiga att ta hänsyn till.  

Vad finns det för multimodala likheter och skillnader mellan de två läroböckerna?  

När det kommer till likheterna och skillnaderna mellan de båda läroböckernas kapitel som 

har analyserats är det främst familjetemat, dess repetitiva struktur och det aktiva 

användandet av bilder som gör dem lika. Skillnaderna ligger främst i det innehållsliga där 

Språkkraft fokuserar på olika begrepp som kan förekomma i en familj för att skaffa 

förförståelse i enighet med första fasen i genrepedagogiken, medan Språkis fokuserar på 

olika fraser som kan vara nödvändiga att lära sig som nyanländ. 

Vilka funktioner har bilderna i läroböckerna? 

Alla bilder som analyserats har ett syfte att stödja inlärningen vilket innebär att de har en 

informativ funktion.  Däremot spelar bland annat utformningen, storleken och färgen roll 

i hur man tolkar och tar till sig informationen.   
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6 Diskussion  
Uppsatsen syftar till att klargöra hur bild och skrift samspelar i två utvalda läroböcker 

som är vanligt förekommande i undervisningen för svenska som andraspråk i skolan i 

Umeå kommun. Detta analyseras utifrån ett multimodalt perspektiv med avsikt att 

klargöra hur de utvalda läroböckerna skiljer sig åt. Det multimodala perspektivet syftar 

till att alla modaliteter som finns i text bör betraktas som betydelsebärande enheter för att 

skapa en sammanhängande helhet (Björkvall, 2009:7; Danielsson, 2013:169; Halliday, 

1978:73; Holmberg & Karlsson, 2013:201). Detta innebär att alla modaliteter har en 

relation till varandra i en text för att skapa struktur och ett sammanhang (ibid.).  I denna 

studie har vi bland annat analyserat huruvida modaliteterna skrift och bild samspelar och 

skapar ett sammanhang i två utvalda läroböcker. Det har precis som Björkvall (2009:7) 

påpekat, visat sig att skrift och bild alltid har ett samspel, men att det samspelet kan 

variera. Det är vanligt att andraspråkselever uppfattar bilden som en direkt översättning 

till skriften (Skolverket, 2012:52), vilket kan leda till missuppfattningar eftersom 

samspelet kan skilja sig åt.  Att elever missuppfattar bildernas relation till skriften och 

deras syfte beror oftast på att de inte har förmågan att tolka bilder (Eriksson, 2009:36). 

Det visar enligt oss att läraren har en viktig roll i arbetet med läroböckerna, där läraren 

inte bara ska hjälpa eleverna att gå vidare i boken, utan det är också viktigt att läraren 

hjälper eleverna att tolka bilderna så att de faktiskt förstår deras innebörd och att de kan 

användas för att underlätta inlärningen. Vi anser att det blir väldigt aktuellt vid 

användandet av de två läroböckerna vi analyserat, eftersom alla bilder har en informativ 

funktion samt ett syfte att stödja bokens ämnesinnehåll och därigenom bidra till en ökad 

inlärning. Dock kan detta stöd till ämnesinnehållet variera i förhållande till skriften. 

Språkkraft har exempelvis en bild (se bilaga 5) i anslutning till en skrift som inte ger några 

signaler till innehållet, vilket enligt Gibbons (2016:190) inte är vidare lämpligt eftersom 

det försvårar inlärningen för eleverna. Även Petterson (2008:32) menar att det är viktigt 

att ägna tid åt att tolka bilderna, särskilt om de har en informativ funktion. Samtidigt 

påtalar Eriksson (2009:25-36) att läraren bör hjälpa eleverna att tolka bilderna eftersom 

att sådan kunskap inte är något medfött. För att eleverna ska kunna ta till sig innehållet 

på ett meningsfullt sätt står det således klart att läraren spelar en mycket viktig roll både 

för att förtydliga bildens funktion och hjälpa eleverna att lära sig hur bilder används och 

tolkas i den framtida inlärningen.  
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Gibbons (2016:190) antyder att vissa typer av texter och formuleringar riskerar att bli 

repetitiva och tråkiga vilket kan bli ostimulerande för eleverna i deras fortsatta 

svenskinlärning. Det gäller exempelvis för meningar som: Här är… Hen har… och 

liknande. Sådana meningar bejakar inte elevernas intressen och det kan därför vara svårt 

att motivera eleverna att läsa och skriva. Det finns dessutom ingen handling som eleverna 

ges möjlighet att förutse utan texterna blir främst separata meningar utan betydelse som 

inte går att relatera till. I den här studien är det särskilt den skrift som analyserats i Språkis 

som visat på denna form av uppbyggnad, vilket alltså riskerar att få negativ effekt på 

inlärningen. Samtidigt framhåller Gibbons (2016:191-192) vikten och nyttan av repetition 

och återkommande inslag. Det finns alltså troligtvis både positiva och negativa effekter 

av Språkis; samtidigt som läsningen kanske riskerar att bli tråkig och leda till vissa 

svårigheter i att engagera eleverna, får de lära sig grunderna i svenska i ett återkommande 

format vilket kan skapa en trygghet för eleverna, som kan känna sig mer säkra på ett 

särskilt inlärningsförfarande. Läroböckerna bygger dessutom på tematiska bilder och 

händelser vilket hjälper att skapa en bekantskap och en repeterande begriplighet för 

eleven.  

Vår studie syftar till att få en fördjupad kunskap om läroböcker anpassade för 

andraspråkselever i ämnet svenska. Där en av våra frågeställningar grundar sig i vad 

bilden har för funktion i läroböckerna. Genom den ideationella metafunktionen har vi fått 

syn på hur bilderna kommunicerar olika versioner av verkligheten, vilket är en del av 

deras funktion. De två kapitel vi valt att analysera har båda ett familjetema men böckerna 

skiljer sig åt i hur de presenterar att en familj kan se ut, med hjälp av bilderna.  Språkkraft 

ger enligt oss en mer verklighetstrogen och rättvis version av hur en familj kan se ut idag 

jämfört med den version Språkis ger. Detta beror delvis på att Språkkraft innehåller fler 

familjer, men främst för att dessa familjer bryter normen kring vad en kärnfamilj är. I 

Språkis får vi däremot bara träffa en och samma familj som råder under normen för en 

kärnfamilj. Att Språkkraft inledningsvis väljer att presentera flera familjekonstellationer 

anser vi som något positivt. Dock ifrågasätter vi varför de därefter väljer att enbart lägga 

fokus på kärnfamiljen och dess tillhörande ord och begrepp.  

Det kan både vara negativt och positivt att ha ett sådant innehåll i och med att det kan 

vara en känslig punkt för de nyanlända elever som kommer från en otrygg miljö med krig 

och elände medan det är viktigt att upplysa eleverna vad som innebär att vara en familj i 
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ett demokratiskt land. Vi som lärare måste lära känna eleverna och det är vårt ansvar att 

bemöta dem på rätt sätt så att de känner sig trygga och bekväma i skolmiljön. Med tanke 

på temat som representerats i de analyserade kapitlen anser vi att det skapar en språklig 

trygghet för eleverna och en tilltro till deras språkliga förmåga. Detta eftersom de får möta 

ett innehåll som de mest troligen har någon erfarenhet av och förkunskaper inom; om inte 

på målspråket så troligtvis på modersmålet. Gibbons (2016:161) påpekar att 

andraspråkselever lär sig bättre om de får använda sig av sina förkunskaper. Vidare 

beskriver Gibbons (2016:190) att det även är bra om bilder i anslutning till skriven text 

ger signaler till vad de kommer att innehålla.  

Vår uppfattning är att de två läroböckerna vi har analyserat överlag har uppfyllt flera av 

de kriterier som Petterson (2008:59) och Gibbons (2016:191-192) anser att en vettig 

lärobok ska innehålla då de är tydliga, strukturerade, färgglada och innehåller relevanta 

bilder. De är däremot inga böcker som bör lämnas ut till de nyanlända eleverna för att 

sedan låta dem arbeta självständigt. Vilket vi inte tror är tanken när läroböckerna har 

producerats. Detta eftersom Språkkraft utgår från genrepedagogiken som bygger på att 

inlärning sker i samspel med andra. Samtidigt som Språkis utgår ifrån samtalsbilder som 

indikerar på interaktion med andra. Dock finns risken att om läraren inte har förstått 

läroböckernas intentioner kan det leda till att deras potential kan gå förlorad. Vilket kan 

hända om läraren lämnar eleverna ensamma med arbetet. Böckerna kräver som nämnts 

tidigare att läraren är delaktig och drivande i arbetet. Det finns väldigt mycket att hämta 

från böckerna som kan skapa bra samtal och diskussioner i klassrummet och som ger en 

rimlig ingång i ämnet svenska som andraspråk. Bilderna har den främsta potentialen till 

samtal och diskussion enligt oss men som nämnts ovan krävs det att läraren ser 

möjligheterna i läroböckerna, och är den drivande aktören för att det ska gynna 

undervisningen. Även Pettersson (2008:32) & Eriksson (2009:36) betonar att det är 

viktigt att läraren avsätter tid tillsammans med eleverna för att tolka bilderna i 

läroböckerna, eftersom dem bidrar till något meningsfullt utöver skriften. Att böckerna är 

indelade i kapitel med olika teman ser vi som något positivt eftersom eleverna då får 

fördjupa sig i ett kunskapsområde åt gången i enlighet med vad Liberg (2001:14) 

framhåller och därigenom får eleverna lära sig enkla grunder inom flera bekanta och 

vardagliga situationer (Gibbons, 2016:161). De nya ämnesspecifika orden och fraserna 

som de lär sig i läroböckerna kan de enkelt ta med sig och använda i vardagen.  
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Avslutningsvis anser vi att det har blivit tydligt att det är upp till läraren huruvida ett 

läromedel har potential att gynna andraspråksundervisningen eller inte. Det beror bland 

annat på att det är väldigt individuellt huruvida man kan tolka olika multimodala texter 

beroende på vilken social och kulturell kontext man befinner sig i och härstammar från 

enligt socialsemiotiken (Björkvall, 2009:12-15 och Danielsson, 2013:171 samt Kress & 

Van Leeuwen, 2006: 2-7). Samtidigt som vi har upptäckt att det krävs komplettering av 

de läroböcker vi har analyserat för att uppnå en optimal undervisningssituation. Att 

läroböcker är tydliga, strukturerade, repetitiva, färgglada och innehåller relevanta bilder 

anses enligt Gibbons (2016:191-192) och Petterson (2008:59) som goda egenskaper. Det 

ger dock ingen garanti till en automatisk inlärning eftersom det beror på hur läraren 

hanterar materialet. I enighet med Reichenberg (2014:88) och Danielsson & Selander 

(2014:37) är det viktigt att vara medveten om vad det utvalda läromedlet innehåller och 

hur det kan användas. Vår uppfattning är att om läraren inte själv är medveten om hur 

läroboken är utformad kan onödiga missuppfattningar ske för eleverna. 

Sammanfattningsvis har vår åsikt kring att lärarens kompetens väger tyngre än själva 

läroboken i sig förstärkts.  

6.1 Metoddiskussion  

Tidigare i uppsatsens metodavsnitt har vi diskuterat studiens tillförlitlighet i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar där vi bland annat kommit fram till att en kvalitativ 

textanalys är ett lämpligt val av metod vid undersökning av texter (se avsnitt 4.2.1). Vi 

valde att utgå från Bjökvalls modell för textanalys, vilket säkerligen har påverkat vårt 

resultat. Om vi hade använt oss av andra textanalysmodeller är det således möjligt att 

resultatet blivit annorlunda. Vidare kan man diskutera huruvida resultatet hade blivit 

detsamma om exempelvis valet av material hade varit annorlunda. Att inkludera 

lärarhandledningen till respektive lärobok hade antagligen lett till ett annat resultat 

eftersom vi då hade fått en bättre insyn i författarnas tänkta syfte med läroböckernas bilder 

och skrift, vilket hade kunnat leda till en annan tolkning av materialet.  

6.2 Vidare forskning  

Vi har i denna studie kommit fram till att det krävs att lärare är drivna och aktiva vid 

användandet av läroböckerna för att man ska kunna utnyttja läroböckernas fulla potential. 
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I den vidare forskningen kan det därför vara av intresse att genomföra observationer vid 

användandet av läroböckerna för att få syn på lärarens didaktiska ansatser kring dem. 

Fortsättningsvis kan det vara av intresse att göra en sådan komparativ studie, för att 

synliggöra eventuella skillnader mellan lärares didaktiska val, och i sådana fall ifrågasätta 

varför. 
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