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Abstract 

Begreppet text har förändrats från att tidigare endast involverat skrift till att inkludera alla 

betydelsebärande delar som exempelvis skrift, bild och illustrationer. Texter som innehåller 

flera representationsformer som till exempel skrift och bild kallas för multimodala texter och 

sådana texter har uppmärksammats mer i dagens samhälle. Även många läromedel som 

eleverna stöter på i skolan är multimodala. Med bakgrund av detta syftar studien till att 

undersöka och jämföra relationen mellan skrift och bild i läromedel. Det analysmaterial som 

valts ut är läroböcker i naturkunskap som är inriktade till årskurserna F – 3 och anledningen 

till att dessa valdes beror på att de är multimodala och att de är aktuella i skolans verksamhet. 

Undersökningen besvarar frågeställningarna: Hur mycket utrymme tar skrift respektive 

bildelement i de olika läromedlen? Hur relaterar skrift och bild till varandra? Skiljer sig 

relationerna mellan skrift och bild i läromedlen? För att besvara frågeställningarna användes 

Björkvalls (2009) analysverktyg: förankringsrelation samt avbytesrelation. Resultatet visar att 

läromedlen innehåller både skrift och bild. Skrift förekommer på fler platser och tillfällen än 

bild, men även bilden upptar stort utrymme i läroböckerna.  Analysen visar även att skrift och 

bild relaterar till varandra antingen med det Björkvall (2009) kallar förankringsrelation (som 

uppstår när antingen skriften eller bilden pekar ut det som ska uppfattas som centralt i det 

andra) eller vad han kallar en avbytesrelation (som uppstår när antingen skriften eller bilden 

kompletterar det andra med olika innehåll). Resultatet av analysen visar att de olika skrift och 

bildrelationerna skapas beroende på vilket innehåll som förmedlas. När innehållet är mer 

konkret skapas en förankringsrelation medan en avbytesrelation skapas när innehållet är mer 

abstrakt. Läroböckernas innehåll är likartat men de är konstruerade på olika sätt. 

 

Nyckelord 

Läromedel, text, skrift och bild relationer, textelement, det vidgade textbegreppet, och 

multimodalitet. 
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1. Inledning 

Idag är textbegreppet vidgat och läsning av texter innefattar mer än att koda av skrift. En text 

involverar samtliga betydelsebärande delar som exempelvis skrift, bilder och illustrationer. 

Precis som samhällets förändring så har även skolan övergått från att undervisa med 

läroböcker bestående av övervägande del skrift, till att använda läroböcker med bilder på 

nästintill varje sida som barnen ska läsa (Björkvall 2009, s. 6-8). Läsning är inte heller endast 

knutet till svenskämnet utan läsning behöver utvecklas i alla ämnen och eleverna behöver stöd 

och hjälpmedel för att utveckla sin läsförmåga (Skolverket 2016a).  

För att stödja elevens lärande i skolan kan olika läromedel som exempelvis läroböcker 

användas. Begreppet läromedel har dock ingen entydig definition men begreppet börjar närma 

sig resurser för lärande. Det betyder att nästintill allt kan användas som läromedel för att 

utveckla elevens lärande (Skolverket 2015b).  Läromedel som läroböcker innehåller olika 

texter och texter som omfattar fler kommunikationsformer, exempelvis skrift och bild, kallas 

för multimodala texter. Anledningen till att multimodala texter blivit mer förekommande i 

samhället beror på en kombination av sociala, kulturella och tekniska förändringar (Björkvall 

2009, s. 7-8). Intresset för de icke verbala elementen i texter är ett relativt nytt fenomen som 

växte fram i en större utsträckning i början av 2000-talet i den språkvetenskapliga 

textforskningen. Multimodalitet har följaktligen inte uppmärksammats inom den tidigare 

forskningen och därför finns det inte lika mycket tillgänglig information inom området i 

dagsläget (Gunnarsson och Karlsson 2007, s. 7).  

Textbegreppet har som tidigare nämnt vidgas både i och utanför skolan. Mot bakgrund av 

detta kan det vara intressant att studera läromedel som är multimodala och undersöka 

relationen mellan skrift och bild i läromedel. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka och jämföra relationen mellan skrift och bild i två multimodala 

läromedel. För att uppnå detta syfte kommer tre utvalda gemensamma områden i varje 

läromedel att väljas ut, undersökas och jämföras. 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

- Hur mycket utrymme tar skrift-respektive bildelement i de olika läromedlen?  

- Hur relaterar skrift och bild till varandra? 
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- Skiljer sig relationerna mellan skrift och bild i de olika läromedlen? 
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2 Centrala begrepp 

Avsnittet avser att förklara begreppen ett vidgat textbegrepp, multimodala texter och 

läromedel. Avsnittet kommer även förmedla en historisk inblick kring begreppen och vad de 

innefattar i nutid. Detta avsnitt visar samt hur multimodalitet utrycks i den aktuella 

läroplanen. 

2.1 Ett vidgat textbegrepp och multimodala texter 

Text har tidigare och i vardaglig definition ansetts vara en löpande skrift och endast inkluderat 

det skriftliga verbalspråket som ofta är linjärt strukturerat. Men genom ett vidgat textbegrepp 

inkluderar samtliga betydelsebärande delar som exempelvis bilder, skrift och ljud. De olika 

delarna (t.ex. skrift och bild) kan beskrivas som olika teckenvärldar som skapar en 

sammanhängande och meningsfull följd (Björkvall 2009, s. 7-8). Texter som utnyttjar flera 

teckenvärldar kallas för multimodala texter (Selander och Kress 2010, s. 26-27). Det vidgade 

textbegreppet fick sitt genomslag under 2000-talet då de icke-verbala delarna i texten 

uppmärksammades och började undersökas. Detta utmanade de föreställningar som var 

aktuella vid den tidpunkten om språket i sig som bärare av sammanhang och mening. Intresset 

för samspelet mellan olika element som exempelvis skrift och bild i den multimodala texten 

är alltså ett relativt nytt forskningsområde i den språkvetenskapliga textforskningen. Därför 

har det blivit viktigare att förstå multimodala texter eftersom de används i stor omfattning 

(Gunnarsson och Karlsson 2007, s. 13-14). Men även om det vidgade textbegreppet anses ha 

fått sitt genomslag runt 2000-talet härleds begreppet ”text” till den etymologiska definitionen 

”väva”, som i denna kontext kan placeras som ”en väv av betydelser”. Genom historien har 

skrift och bild funnits, men endast skriften har uppmärksammats (Nordberg, Carlsson och 

Molin 2003, s. 81).  

Precis som det vidgade textbegreppet och multimodala texter uppmärksammats i större 

omfattning i samhället så har även skolan involverat multimodalitet i undervisningen. I den 

aktuella läroplanen utrycks det vidgade textbegreppet och multimodalitet Dock innehåller inte 

lgr11 de specifika begreppen. Det vidgade textbegreppet och multimodalitet utrycks 

exempelvis i avsnittet som handlar om att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom 

språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” 

(lgr11 s. 14). I läroplanens centrala innehåll för svenska nämns ”texter som kombinerar ord 

och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter”, samt att eleven ska kunna olika 
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”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar” (lgr11 s. 222-224). Skolan 

ska alltså arbeta med texter som är multimodala med eleverna. 

Vid analys av multimodala texter är det viktigt att involvera alla delar i satsytan (Björkvall 

2009 s. 6). Satsytan är den yta som utgörs av bild, skrift och grafik med mera som är placerat 

på ett material. Dessa delar som exempelvis bild, skrift eller grafik är olika textelement. 

Textelement är de enheter som tillsammans utgör texten och vid analys av multimodala texter 

är det en förutsättning att relatera och avgränsas de olika textelementen från varandra. 

Textelement kan exempelvis vara rubriker, föremål, avbildade personer eller skriftstycken 

(Björkvall 2009, s. 24). 

En text är det materialiserade resultatet av den sociala interaktionen. Text produceras i social 

kommunikation och texter är kommunicerande. Multimodala texter är alltså materiella och 

detta material kan bestå av exempelvis papper eller bark som är inristat med bläck eller sten. 

(Björkvall 2009 s. 7-8). Allt i en text är betydelsebärande, även ett visst typsnitt och form på 

bokstäver kan skapa betydelse. Det är dock grundläggande att den multimodala texten har en 

början och ett slut som skapar en sammanhållen helhet. En multimodal text är uppbyggd av 

semiotiska resurser (Björkvall 2009, s. 13-14). Danielsson och Selander (2014, s. 30-32) 

förklarar att semiotiska resurser är det byggmaterial vid skapandet av texter. Dessa resurser är 

de vi använder för att skapa mening i kommunikationen mellan människor. När de semiotiska 

resurserna organiseras skapas en semiotisk modalitet och en kombination av semiotiska 

modaliteter kan resultera i olika medier som exempelvis böcker. Valet av vilken modalitet 

som ska utnyttjas är beroende av vilket innehåll som ska förmedlas och de olika modaliteterna 

passar för olika innehåll. 

2.2 Läromedel  

Begreppet läromedel saknar idag specifik definition men historiskt har det definierats som 

alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation (Skolverket, 2015b). Dock 

ansåg statens institut för läromedel (SIL) att kursböcker, textböcker och bibeln var skolans 

basläromedel. Men eftersom att skolan i dagens samhälle använder läromedel som är 

multimodala i en större omfattning anses inte skriften vara den enda betydelsefulla delen i 

läromedelsbegreppet. I dagens skola kan även film, teater eller datorer vara läromedel. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att läromedels-begreppet börjar närma sig att få 

definitionen resurser för lärande (Skolverket, 2015b). Dock existerar det inte någon 

granskning av läromedel som staten gjorde mellan åren 1974 – 1983. När detta lades ner hade 
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staten fortfarande möjlighet att avge ett omdöme av läromedel, men även det lades ner år 

1991. Därefter finns möjlighet för granskning genom Skolverket men de har inget officiellt 

granskningsuppdrag av läromedel, så det är upp till läraren själv att välja ut läromedel till sina 

elever. I skolan styr läromedel undervisningen i varierad utsträckning. En del lärare använder 

läromedlet t.ex. en lärobok som ett fullständigt styrmedel genom hela undervisningen medan 

andra använder läroboken som referenskälla att hämta fakta från. Läroboken är det läromedel 

som oftast används och det finns få lärare som undervisar helt utan läroböcker. Det är läraren 

som avgör i vilken utsträckning som läroboken ska styra undervisningen (Skolverket, 2015a). 
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3. Tidigare forskning 

Avsnittet ger först ett historiskt perspektiv om skriften och bildens utveckling i läromedel. 

Sedan förklaras hur olika relationer mellan skrift och bild kan förstås utifrån Ann Daly och 

Len Unsworths (2011) studie som handlar om relationer mellan skrift och bild i multimodala 

texter. Slutligen beskrivs hur en bild kan läsas och att vissa forskare menar att även en bild 

innehåller grammatik. 

3.1 Skrift och bild i läromedel i ett historiskt perspektiv 

Läromedel har funnits länge och har sett olika ut genom olika tidsperioder. Läroböcker är ett 

läromedel och det är ett resultat av omfattande pedagogiska arbeten och utformningen ska 

utgå från en teori om meningsfull inlärning (Pettersson 2008, s. 38). Bilder har använts som 

stöd i undervisningen i hundratals eller möjligtvis tusentals år. De användes eftersom bilder 

kan illustrera begrepp som kanske inte är möjligt i skrift. Läroboken Orbis Sensualium Pictus 

”den synliga världen i bilder” var skriven på tyska och latin och den första upplagan gavs ur 

1658 i Nürnberg. Tekniken för att göra denna bok var att skära ut både bilder och ord. Den 

har omarbetats många gånger och den första svenska utgåvan kom under 1600-talet och 

boken användes som lärobok i skolan i 200 år (Pettersson 2008, s. 21). En annan lärobok från 

historien som också fick ett stort genomslag var läsebok för folkskolan som gavs ut av 

förlaget Norstedt & Söner år 1868. Boken var illustrerad med trettio bilder som även 

publicerades som planscher. Planscherna fick dock inte sitt stora genomslag i Sverige förrän 

senare och planscher som verktyg i skolan hade störst inflytande mellan åren 1920-1950. 

Dessa planscher var ofta mycket berättande och detaljrika och även om lärarna gav en 

pedagogisk förklaring till bilderna fanns det alltid utrymmer för elevens egna tankar och 

tolkningar (Pettersson 2008, s. 23-24). Det var också under 1800-talet som läroboken fick sitt 

stora genombrott i Sverige och under denna tid fördes det en stor debatt om bildens roll i 

läromedel (Pettersson 2008, s. 28) 

Under den tidigare perioden av 1900-talet var som redan nämnts planscher vanligt 

förekommande i klassrummet. Läroböckerna under denna tidsperiod var däremot 

skriftbaserade med endast små svartvita porträtt som bilder. Detta förändrades efter 1950-talet 

då bilder och bildtexter skulle ta större utrymme i läroböcker (Pettersson 2008, s. 31). Vid 

2000-talet har tekniken utvecklats och med hjälp av datorer och andra medier blev det 

tekniskt och ekonomiskt möjligt att använda sig av fler bilder och fler bilder i färg som 

läromedel (Pettersson 2008, s. 34-35). 
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Skrift och bild har tagit olika mycket utrymme i läroböcker och det har funnits olika teorier 

om hur stor omfattning bilder ska ha i läroböcker och hur skrift och bild ska relatera till 

varandra. Pettersson (2008 s. 129-130) menar att flera forskare i nutid har visat att bilden kan 

få en positiv effekt på elevens inlärning, exempelvis vid demonstrationer. Andra forskare 

menar att bildens effekt är neutral när den inte tillför något till skriften. Samtidigt har ett 

flertal forskare också visat att för orealistiska bilder, eller bilder som avviker från skriften i 

stor omfattning kan skapa negativa effekter på elevens inlärning. Det finns ett stort antal 

teorier och experiment om inlärning med bilder. Men ett problem som uppstår i 

undersökningarna är att forskningen strävar efter att finna en generell formel för hur 

människor lär sig. Ett annat problem som uppstår är att undersökningspersonerna och 

undersökningsmaterialet kan vara otillräckligt för att kunna göra giltiga slutsatser. Därför 

menar Pettersson (2008 s. 130) att det inte är självklart att bilden alltid skapar positiva 

effekter.  

3.2 Relationen mellan skrift och bild 

Ann Daly och Len Unsworth (2011) gjorde en studie där de undersökte olika relationer i skrift 

och bild i multimodala texter och hur mening i relationerna kan skapas. Det material som 

användes var ”NSW Basic Skills Test (BST)” som är ett läsmaterial med frågor som ska 

besvaras av elever i årskurserna 3 och 5. 

För att undersöka relationerna mellan skrift och bild i texterna användes begreppen 

samstämmighet (concurrence) och komplementaritet (complementarity). Samstämmighet 

uppstår när skriften och bilden förmedlar samma information utan vidare fakta från varken 

bilden eller skriften. Ett exempel på en sådan relation kan vara om bilden illustrerar ett ägg 

och den tillhörande skriften visar ägg. Komplementarietet är en relation där bilden eller 

skriften utökar informationen. Detta kan uppstå både genom att bilden utökar skriftens 

kunskap och genom att skriften utökar bildens kunskap (Daly och Unsworth, 2011 s. 62-64). 

Ett exempel på detta kan vara när skriften visar Maja äter och bilden visar en bild på Maja 

som äter en hamburgare. I detta exempel ökar bilden skriftens kunskap med att informera om 

vad Maja äter för mat. 

Resultatet av undersökningen visade att bild och skrift kan skapa en relation både genom 

samstämmighet och komplementaritet. I frågorna som eleverna besvarade i läsmaterialet 

visades det sig att barnen hade fler rätt på frågor som skapade samstämmighet i relationen 

mellan skrift och bild (Daly och Unsworth 2011, s. 64). Men trots att eleverna hade fler rätt 

vid frågor med samstämmighet i relationsskapandet så menar Daly och Unsworth (2011, s. 
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71) att lättlästheten påverkas av hur tydlig samstämmigheten eller komplementariteten är i 

relationen mellan skrift och bild. Övergången mellan skrift-och bild behöver diskuteras i 

klassrummet för att utesluta missförstånd. Införandet utav bilder i texten är inte heller en 

garanti för att detta underlättar elevens förståelse. Läraren måste som tidigare nämnts 

diskutera integrationen mellan skrift och bild med eleverna för att de ska uppnå en förståelse 

av helheten. 

3.3 Att läsa en bild 

Pettersson (2008 s. 49-50) menar att precis som vi kan läsa skrifter så kan vi också läsa bilder. 

Skriftspråket är linjärt strukturerat och för att bilda en förståelse måste skriften läsas i en viss 

ordning. Bildspråket är däremot inte linjärt, vi läser bilden genom att svepa framåt och 

tillbaka för att hitta enkla och logiska strukturer för att skapa ett fullständigt bildintryck. Han 

fortsätter förklara att vi uppfattar bilder mycket fortare än skrift eftersom att skrift tar lång tid 

att läsa medan bilder anger direkt hur något ser ut. Bildens grafiska form visar struktur och 

hur olika delar skapar en helhet. Jämfört med skriften innehåller bilden mycket information 

som är kodad i ett visst socialt sammanhang under viss tidsperiod (Pettersson 2008. 46)  

Rostvall och Selander (2010 s. 17-18) förklarar att skrift och bild kan ses som två olika 

språkande. Bilder kan exempelvis vara berättande eller analytisk precis som skriften. Dock 

förmedlar skriften och bilden sina budskap på olika sätt. I skriften har ordningen en betydande 

roll för hur läsaren uppfattar skriften. Ett exempel är meningarna ”katten jagar råttan” 

förmedlar inte samma budskap som ”råttan jagar katten”. Organisationen av orden avgör 

vilket djur som jagar vilket i meningarna.  

Bilder använder andra resurser vid förmedling av information. Bilder kan skapa betydelse 

genom exempelvis färgskalor eller genom att placera det viktiga centralt och det mindre 

viktiga i periferin. Bilder kan även utrycka emotionella upplevelser på ett annorlunda sätt än 

skriften. Kress & van Leeuwen i Björkvall (2009, s. 17-18) förklarar detta som bildens 

grammatik. De menar att det inte bara är skriften som är uppbyggd av grammatik utan att 

även bilden har en grammatik som strukturerar ordning för läsaren. En del ställer sig kritiska 

till detta men de menar att bildens grammatik är uppbyggd av visuella meddelanden. Dessa 

meddelanden kan bestå av avbildande element som platser, människor eller föremål. Den 

centrala skillnaden mellan grammatiken i skrift och bilder är att den skriftliga 

kommunikationen grundas i överenskomna grammatiska regler. Dessa grammatiska regler 

avgör uppbyggnaden av satser, meningar och samspelet mellan grafem (bokstäver) och fonem 
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(ljud). Bilden skapas inte utifrån samanställda regler utan genom likhet och företeelse med 

världen. 
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4. Metod 

Avsnittet avser att först beskriva vilket material som samlats in för att undersökas. Här 

kommer det även framgå hur materialet samlats in, vilket urval och vilka avgränsningar som 

har gjorts. Avsnittet förklarar sedan hur det insamlade materialet kommer undersökas i 

analysen. 

4.1 Metod för datainsamling, urval och avgränsning 

Mitt val av läroböcker baserades på att läroböckerna skulle innehålla både skrift och bild. De 

skulle också handla om samma ämne för att kunna jämföras. De skulle även vara aktuella i 

skolans verksamhet. I inledningen förklarades det att läsning inte endast hör till svenskämnet 

utan att det är viktigt i alla ämnen. Med bakgrund av detta var ett ytterligare kriterium att 

böckerna skulle vara avsedda för ett annat ämnesområde än svenska. För att hitta lämpliga 

läroböcker kontaktade jag en svensk låg-och mellanstadieskola och undersökte olika 

läroböcker. Efter ett antal undersökta läroböcker visade det sig att de hade två NO-böcker 

som fyllde mina kriterier. 

Den första läroboken som valdes var Boken om NO 1-3 (2013). Den är skriven av Hans 

Persson, illustrerad av Jonas Burman och utgiven av Liber AB i Stockholm. Boken består av 

13 kapitel utspridda på totalt 120 sidor och innehåller fakta, förklaringar och olika experiment 

som läsaren får prova på. Ett lodjur vid namn Lovis dyker upp kontinuerligt i läroboken. 

Denna bok betecknas som bok 1 i studien. Den andra boken som valdes var PLUS NO-boken 

(2011) som är skriven av Lennart Enwall, Birgitta Johansson och Gitten Skiöld och illustrerad 

av Eva Melhuish och Åsa Gusafsson. Läroboken är utgiven av bolaget Natur & Kultur i 

Stockholm. Boken innefattar totalt 104 sidor med 11 kapitel och även denna bok innehåller 

fakta och förklaringar. Denna bok betecknas här som bok 2 i studien. 

De urval och avgränsningar som gjorts har grundat sig i vilka delar som var gemensamma. 

Detta motiveras med att materialet måste vara likartat om en analys ska kunna göras på giltig 

grund. Om de utvalda delarna hade varit för olika skulle inte några större slutsatser kunna dras 

med jämförandet i relationen mellan skrift och bild. Det visade sig att läroböckerna för No-

ämnet hade många gemensamma områden. För att analysen inte skulle bli för omfattande 

valdes delar i det gemensamma kapitlet som handlar om vatten i båda böckerna. Detta gjordes 

för att få möjlighet att göra en mer djupgående analys. De delar som var gemensamma var en 
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introduktion om vatten, vattnets kretslopp och vattnets former och dessa kommer undersökas 

och jämföras i analysen. 

4.2 Analysmetod 

Analysmetoden kommer att utgå från Björkvalls (2009 s. 105-109) analysverktyg som 

identifierar olika textelement. Dessa textelement innefattar både skriftelement och 

bildelement. Textelementen kan urskiljas genom avgränsning eller sambandsskapande genom 

olika resurser. 

Avgränsning är en variant som urskiljer textelement och detta kan skapas genom resurserna 

inramning och avstånd. Inramning urskiljer textelement genom exempelvis inramade linjer 

eller färgplattor. Avstånd visar vilka textelement som är nära besläktade genom ett kort 

avstånd med närhet och ett långt avstånd mellan textelementen visar att de inte är nära 

besläktade med varandra. Om ett bildelement och skriftelement är placerade närmare varandra 

än övriga textelement är de nära besläktade och kan skapa en relation. 

Sambandsskapande är en annan variant för att urskilja textelement och den skapas genom 

resurserna överlappning och visuellt rim. Överlappning bildas när textelement överlappar 

varandra för att visa på deras samhörighet som inte kunde göras inom en och samma ram. 

Visuellt rim är en annan resurs för att visa samband och detta skapas när elementen har 

exempelvis samma färg eller samma form, detta är relativt oberoende av avstånd utan 

fokuserar på att elementen ”rimmar” eller harmoniserar med varandra. 

Undersökningen av hur skrift och bild relaterar till varandra kommer utgå från Björkvalls 

(2009 s. 24-25) olika relationsskapnaden mellan skrift och bild. Dessa relationsskapnaden är 

ursprungligen hämtade från Roland Barthes. Ena relationen är en förankringsrelation där 

skriften vägleder läsaren till det som ska uppfattas som centralt i bilden. Det kan även vara 

omvänt genom att bilden pekar på det som ska uppfattas som centralt i skriften. Den andra 

relationen är avbytesrelation vilket avses med att bilden och skriften turas om att ge utvidgad 

information som tillsammans skapar en helhet. Dessa relationer liknar Daly och Unswworths 

(2011 s. 64) begrepp som de använder i sin studie för bild och skriftrelationer som framfördes 

i avsnitt 3 ”tidigare forskning”. Förankringsrelationer liknar samstämmighet eftersom båda 

skapas när skriftelementet och bildelementen integreras utan vidare information från något av 

elementen. Avbytesrelationer liknar komplementaritet eftersom skrift eller bildelementet turas 

om att ge utökad kunskap till det andra elementet för att sedan skapa en gemensam helhet. 

Analysen kommer dock utgå ifrån Björkvalls (2009 s. 105-109) analysverktyg. Valet grundas 
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i att de presenterade resurserna definierar och gör det enklare att identifiera och sedan jämföra 

de olika texterna. 
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5. Analys 

Analysen kommer undersöka relationen mellan skrift och bild i tre gemensamma områden i 

läroböckerna och dessa är: vattenavsnittet, vattnets kretslopp och vattnets olika former. I varje 

område kommer läroböckerna först undersökas separat och de kommer sedan jämföras. 

Undersökningen kommer först urskilja olika textelement, vilka som är bildelement och 

skriftelement och vilken information de bidrar med. Sedan kommer det beskrivas hur skrift 

och bildelementen relaterar till varandra. 

 

5.1 Skrift och bild i vattenavsnittet  

Bok 1 

Den första sidan i kapitlet introducerar området vatten, var vatten finns och om dess olika 

former. Uppslaget i vattenavsnittet i bok 1 ser ut som följande. 

 

Sidan omfattar totalt tretton textelement: fem är bildelement och åtta är skriftelement. 

Skriftelementet ”vatten” informerar om kapitlets namn och är placerat längst upp i hörnet. 
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Rubriken och brödtexten är två skriftelement som informerar om att vatten finns överallt på 

jorden, att det har olika former och att vattnet kan kännas på olika sätt. Centralt på sidan visas 

ett bildelement i form av ett fotografi på jordklotet och runt om fotografiet är ytterligare fyra 

bildelement utplacerade. Bredvid fotografiet på jorden står skriftelementet jorden, den blå 

planeten och vid de utplacerade bildelementen runt om fotografiet på jorden finns fyra 

skriftelement. 

Samtliga bild och skriftelement urskiljs genom avgränsning. De skrift och bildelement som 

står närmast varandra visar att de är nära besläktade. Genom det korta avståndet bildas en 

relation mellan skriften och bilden. Tre av bildelementen skapar samhörighet genom resursen 

visuellt rim. Fyra av bildelement skapar en förankringsrelation till det tillhörande 

skriftelementet. Skriften ”jorden, den blå planeten” hör till den fotografiska bilden på jorden 

och de skapar en förankringsrelation eftersom skriften pekar på det som ska uppfattas som 

centralt på bilden. På samma sätt skapar bilden på personen som består av nästan bara vatten 

en sådan relation i samverkan med skriften som konstaterar att en människa nästan bara 

innehåller vatten. De övriga bildelementen utgör ett visuellt rim genom samma form och 

storlek som bildar samhörighet mellan dem. Till dessa bilder finns ett skriftelement och två av 

dessa skapar förankringsrelationer eftersom skriften beskriver det som ska uppfattas som 

centralt på bilden. Den översta skapar detta genom att konstatera en fullträff med 

vattengeväret och den under visar detta genom att förmedla att det är härligt att bada i havet 

på sommaren. Bilden på snön som visas längst ner skapar en avbytesrelation till det 

tillhörande skriftelementet. Avbytesrelationen skapas eftersom att skriften ger vidare 

information om hur snö skapas och vilken storlek hagel kan uppnå. Denna information 

förmedlas inte i bilden. 
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Bok 2 

Den första sidan i kapitlet introducerar området vatten, var det finns och hur det kan se ut. 

Uppslaget i vattenavsnittet i bok 2 ser ut som följande. 

 

 

Sidan innehåller totalt åtta stycken textelement: tre av dem är bildelement och fem av dem är 

skriftelement. Rubriken och de uppstaplade frågorna ”vad är vatten? Var finns det vatten? 

Och hur kan vatten se ut?” Är två skriftelement som introducerar att detta område handlar om 

vatten. Brödtexten är ett skriftelement som redogör för att vatten är något som man kan se och 
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känna, men att det också kan vara osynligt i luften och att det finns nästan överallt på jorden. 

Till höger på sidan visas två bildelement, en bild på en människa med en hög vattennivå och 

en bild på en gurka med en ännu högre vattennivå. Under detta står skriftelementet ”en 

människa innehåller mycket vatten”. ”En gurka är nästan bara vatten”. Vid den nedre sidan 

finns ytterligare två textelement i form av ett bildelement på en fisk i vattnet och ett 

skriftelement som visar ”fiskar passar för att leva i vatten. Hur kan du se det?” 

Alla bild och skriftelement urskiljs genom avgränsning och de skrift och bildelement som står 

närmast varandra visar att de är nära besläktade genom det korta avståndet och bildar en 

relation. Ett utav skriftelementen skapar en förankringsrelation till bildelementen och en bild 

skapar en avbytesrelation. Bilden på fisken har en avbytesrelation till skriften ”fiskar passar 

för att leva i vatten. Hur kan du se det?” Denna relation skapas på grund av att skriften 

hänvisar till bilden genom att ställa frågan ”hur kan du se det?” Skriften besvarar alltså inte 

hur fisken passar att leva i vatten, utan skriften överlåter bilden att informera läsaren om detta. 

Bilden på människan med en hög vattennivå och bilden på gurkan med en ännu högre 

vattennivå skapar däremot en förankringsrelation. Skriften ”en människa innehåller mycket 

vatten. En gurka är nästan bara vatten” informerar om det som ska uppfattas som centralt på 

bildelementen, nämligen att en människa innehåller mycket vatten och att en gurka nästan 

bara innehåller vatten. 

 

Skillnader och likheter i relationer mellan skrift och bild i vattenavsnitten 

Båda läroböckerna visar vilka skriftelement och bildelement som skapar relation genom 

resursen avgränsning med närhet. De besläktade skrift och bildelementen är placerade 

närmare varandra än övriga element som skapar en relation mellan dem. De har gemensamt 

om att utrycka flest förankringsrelationer och de har även gemensamt om att innehålla en 

avbytesrelation. De skiljer sig dock åt med att bok 1 har fler förankringsrelationer och den 

använder även resursen visuellt rim som resurs mellan elementen för att visa samhörighet. 
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5.2 Skrift och bild i avsnittet om vattnets kretslopp 

Bok 1 

Detta uppslag behandlar vattnets kretslopp och ser ut som följande. 

 

 

 

Uppslaget omfattar totalt tio textelement, fyra stycken är bildelement och sex stycken är 

skriftelement. Längst upp i hörnen finns skriftelementet som nämner kapitelnamnet ”vatten”. 

Stor del av uppslaget består av ett bildelement som illustrerar vattnets kretslopp och i 

bildelementet finns fem numrerade skrifter som tillsammans utgör ett gemensamt 

skriftelement. Skriftelementet beskriver stegvis vattnets kretslopp. Här finns även två 

inramade bildelement på Lovis som söker ögonkontakt med läsaren. Långt upp på sida 31 står 

skriftelementen rubriken ”varifrån kommer allt vatten?” och under finns en brödtext. Dessa 
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förklarar att det är samma vatten som alltid funnits på jorden, att det varken bildas nytt eller 

försvinner och att detta fungerar genom ett kretslopp. På nästa sida (s. 33) finns ett 

skriftelement som visar experimentet ”vattnets kretslopp”. Experimentet består av en stegvis 

beskrivning om hur experimentet ska göras och ställer reflektionsfrågor till läsaren. 

Experimentet innehåller också ett bildelement som illustrerar experimentet med tillhörande 

pilar till skriftelementen ”isbit”, ”lock (upp och ner)” och ”kokhett vatten”. 

De skrift och bildelement som relaterar till varandra skapas genom avgränsning med resursen 

inramning. Även två skrift och bildrelationer skapar samband genom överlappning och 

elementen på uppslaget skapar en avbytesrelation och två förankringsrelationer. Det stegvisa 

skriftelementet överlappar och skapar därmed ett samband till den centralt placerade 

illustrationen av vattnets kretslopp. Det stegvisa skriftelementet skapar en förankringsrelation 

till bildelementet eftersom skriften beskriver vägleder läsaren om de händelser som ska 

uppfattas som centrala i bilden. Experimentets tillhörande element avgränsas genom 

inramning av gröna linjer. Skriftelementen i det inramade experimentet skapar både en 

förankringsrelation och en avbytesrelation till bildelementet som illustrerar experimentet. Den 

stegvisa beskrivningen och de kompletterade frågorna bildar en avbytesrelation eftersom 

skriften exempelvis ställer frågor om vad som kommer hända i experimentet. Det nämns alltså 

inte i skriften vad som kommer hända utan detta kompletteras av bilden. Skriftelementen 

isbit, lock (upp och ner) och kokhett vatten överlappar bildens objekt och skapar en 

förankringsrelation. Detta sker genom att orden informerar om vad som illustreras på bilden 

utan vidare information.  
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Bok 2 

Detta uppslag informerar om vattnets kretslopp och ser ut som följande. 

 

 

Sidan innehåller ett bildelement och fem skriftelement som tillsammans utgör totalt sex 

textelement. Bildelementet består av en bild som ger en illustrerande beskrivning av vattnets 

kretslopp och i bilden står ett skriftelement som ger en stegvis förklaring i totalt fyra steg. I 

bilden finns ytterligare två skriftelement vid två olika vatten som visar ”saltvatten” och 

”sötvatten”. Överst på sidan står rubriken ”samma vatten” och under är en brödtext placerad. 

Dessa två skriftelement redogör för att det är samma vatten på jorden som alltid funnits här, 

att det varken tillkommer eller försvinner något och att detta möjliggörs genom ett kretslopp.  

Bildelementet utrycker resursen inramning genom linjer runt om bildelementet. 

Skriftelementeten i bilden skapar en relation till bildelementet genom resurserna överlappning 

och visuellt rim. Det stegvisa skriftelementet tillsammans med skriften ”vattnets kretslopp” 
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skapar ett visuellt rim med att skriften ”vattnets kretslopp” och siffrorna i stegen han samma 

röda färg. Bildelementet och de överlappande skriftelementen skapar en förankringsrelation 

eftersom de pekar på det som ska uppfattas som centralt på bilden. Skriftelementen 

”sötvatten” och ”saltvatten” är placerade vid två vattenområden och informerar om vilka 

vatten läsaren tittar på vilket också skapar förankringsrelationer. 

 

Likheter och skillnader i relationerna mellan skrift och bild i vattnets 

kretslopp  

Detta område i läroböckerna använde sambandsskapande med överlappning som resurs. Det 

stegvisa skriftelementet överlappade illustrationen över vattnets kretslopp i båda 

läroböckerna. Stegen skapade en förankringsrelation i båda läroböckerna till bildelementet. 

Dock visade bok 2 ytterligare samhörighet genom ett visuellt rim. De hade även gemensamt 

om att ha en ytterligare förankringrelation till ett bildelement. Dock skapar bok 1 detta genom 

en avgränsning med inramning medan skriften bok 2 bildar en överlappning. Båda 

läroböckerna använde också resursen inramning. De skiljer sig även åt då bok 1 skapar även 

en avbytesrelation vilket inte bok 2 utrycker.  
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5.3 Skrift-och bild i avsnittet om vattnets olika former 

Bok 1 

Uppslaget visar vattnets olika former: fast, flytande och gas. Uppslaget ser ut som följande. 

 

Uppslaget omfattar totalt elva stycken textelement där fyra är bildelement och sju är 

skriftelement. Längst upp i hörnen står skriftelementet som anger kapitelnamnet ”vatten”. 

Högt upp på sida 30 visas rubriken ”is, vatten och ånga” som skriftelement. Nedanför 

rubriken inramas ett bildelement och ett skriftelement av en gul färgplatta. Bildelementen är 

strukturerade i steg som illustrerar vattnets olika former i en process från is till flytande form, 

till gasform och till återigen fast form. Under bildelementet står ett skriftelement som är 

fördelat i fem steg. Centralt på sida 30 finns ett fotografiskt bildelement på frusen kondens. 

Under visas ett skriftelement som förklarar att kondens skapas när en vattenånga kyls ner mot 

glaset i exempelvis ett kök där vatten kokas. På nästa sida finns ett skriftelement som 

informerar om att molnet som bildas av vattenkokare är små vattendroppar som är nedkyld 

vattenånga. På samma sida är ett bildelement som illustrerar en vattenkokare och ett 

bildelement på Lovis. Vid Lovis står även en pratbubbla som skriftelement där det beskrivs 

att vattenångan först inte syns. 

Uppslaget visar vilka skriftelement som skapar relation till vilka bildelement genom 

avgränsning och sambandsskapande. De skrift och bildelementen som skapar relation med 

avgränsning används med resurserna inramning och kortare avstånd. De skrift och 

bildelement som står nära varandra visar att de är nära besläktade och bildar därmed en 
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relation. De skrift och bildelement som skapar relation genom sambandskapande använder 

resursen överlappning. Uppslaget består av förankringsrelationer och en avbytesrelation. De 

stegvisa skrift och bildelementet som visar vattnets former i en process är inramat av en gul 

färgplatta. Dessa element skapar en förankringsrelation eftersom skriften pekar på det centrala 

som förmedlas i bildelementet. De nedre placerade elementen på sida 31, informationsrutan, 

Lovis med pratbubblan och fotografiet på tekokaren skapar samhörighet genom överlappning. 

Dessa skapar en förankringsrelation då skriftelementen pekar på det centrala på bilden på 

vattenkokaren. Den fotografiska bilden på frusen kondens och den tillhörande skriften på sida 

30 skapar istället en avbytesrelation. Skriften beskriver hur kondens skapas och att det är 

vattenånga som övergått till flytande form på det kalla glaset. Bilden utvidgar denna 

information genom att visa att kondens även kan övergå till is som är vattnets fasta form. 

Skriften och bilden utvidgar varandras information om kondensens former till en gemensam 

helhet. 

 

Bok 2 

Uppslaget visar vattnets olika former: fast, flytande och gas. Uppslaget ser ut som följande. 
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Uppslaget består av totalt åtta skriftelement och fyra bildelement som tillsammans utgör totalt 

tolv stycken textelement över uppslaget. Skriftelementet vilket utgörs av rubriken visar 

”vatten kan se olika ut” och brödtexten redogör för att vattnet kan ha tre olika former: fast, 

flytande eller gas. Vid sidan om detta står ett skriftelement som ger information om snö, hur 

det skapas och att varje snöflinga är unik. Till detta visas även ett bildelement som illustrerar 

en snöflinga. Centralt på sida 30 är ett bildelement utplacerat som illustrerar vatten i olika 

former. Under bilden finns tre skriftelement som beskriver vattnets former: fast, flytande och 

gas. På nästa sida (s. 31) finns ytterligare två bildelement som illustrerar avdunstande vatten 

och kondens och vid dessa finns två skriftelement som informerar om avdunstning och 

kondens. 

Uppslaget visar vilka skrift-och bildelement som skapar relation genom avgränsning med 

resursen avstånd och genom sambandsskapande med överlappning. De skrift och bildelement 

som skapar relation genom resursen avstånd är de element som visas närmast varandra.  

Uppslaget består av förankringsrelationer och en avbytesrelation. Skriftelementet som 

informerar om snö är inramad av en gul färgplatta och färgplattan överlappas av bildelementet 

på snöflingan. Dessa skrift och bildelement bildar en avbytesrelation. Skriften ökar 

information till bilden genom att informera hur snö skapas och att varje snöflinga är unik, 

vilket inte framträder i bilden. Det centrala bildelementet överlappas av de tre skriftelementen 

längre ner av de semiotiska resurserna pilar som visar vad skriften syftar på. Dessa utgör en 

förankringsrelation eftersom att skriften använder pilar för att informera och peka ut det 

centrala på bilden. Bildelementen på nästa sida visar relation till det tillhörande 

skriftelementet med avgränsning genom närhet och även dessa skapar en förankringsrelation 

då skriften pekar på det som ska uppfattas som centralt på bilden. 

 

Likheter och skillnader i relationerna i området om vattnets kretslopp 

Båda uppslagen skapar samband genom överlappning. De har även gemensamt att använda 

förankringsrelationer och en avbytesrelation mellan de skrift och bildelement som samverkar. 

Båda läroböckerna använder inramning som resurs för avgränsning men bok 2 har fler 

förankringsrelationer. Bok 2 utrycker också avstånd i form av närhet som resurs för att visa 

vilka skrift och bildelement som skapar relationer. Läroböckerna skiljer sig även åt i 

framställningen av vattnets former.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Avsnittet kommer först redogöra för hur stort utrymme skrift respektive bild utgör i varje 

läromedel och det kommer sedan förklaras och diskuteras hur skrift och bild relaterar till 

varandra. Därefter presenteras likheter och skillnader mellan läroböckerna i 

relationsskapandet och slutligen diskuteras didaktiska utmaningar som kan uppstå i 

undervisningen om detta. 

7.1 Skrift och bildelementens utrymme i läromedlen 

Resultatet visar att läroböckerna innehåller både skrift och bild för att förmedla innehållet. De 

är dock konstruerade på olika sätt. Bok 1 består av totalt 34 textelement: 13 av dessa är 

bildelement och 21 är skriftelement. Bok 2 består av totalt 26 textelement: 8 bildelement och 

18 skriftelement. Detta visar att båda läroböckerna innehåller fler skriftelement än 

bildelement. Resultatet visar även att bok 1 innehåller både fler skrift och bildelement än bok 

2. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att skrift är det övervägande elementet i 

läroböckerna i antal. Dock behöver inte detta innebära att skrift tar det övervägande ytmässiga 

utrymmet över uppslaget eller sidan i läroböckerna. I exempelvis avsnittet om vattnets 

kretslopp i läroböckerna kan det observeras att illustrationerna över vattnets kretslopp utgör 

ett stort utrymme även om detta endast räknas som ett enskilt bildelement. Men även om 

läroböckerna innehåller rikligt med bilder så visar dock resultatet att skriftelementen uppstår 

vid fler platser och tillfällen än bildelementen.  

Björkvall (2009, s. 7-8) förklarar att textbegreppet är vidgat och att multimodalitet har 

uppmärksammats i större omfattning i dagens samhälle. Såsom redogörs för i avsnittet 

”Tidigare forskning” visar även Pettersson (2008, s. 34-35) att dagens teknik gör det möjligt 

att lättare konstruera bilder i läromedel. Detta syns i de analyserade läroböckerna eftersom det 

innehåller mycket bilder trots att skriften är det mest förekommande textelementet. 

I resultatet framkom det att bok 1 innehåller fler skrift och bildelement än bok 2. Detta beror 

på att bok 1 visar fler exempel och tillägg och även ett experiment, vilket bok 2 inte har. I 

exempelvis vattenavsnittet innehåller bok 1 fler exempel på hur vatten kan kännas och i 

avsnittet om vattnets kretslopp finns ett experiment i bok 1. Dock behöver detta inte innebära 

att bok 1 erbjuder mer ämneskunskaper till läsaren. Läroböckerna är framställda på olika sätt 

men det kunskapsmässiga innehållet är mycket likartat. 



28 
 

7.2 Relationen mellan skrift och bild 

I analysen visades det att skrift och bild relaterar till varandra genom antingen en 

förankringsrelation eller en avbytesrelation. Dessa relationer var förekommande i 

läroböckerna och förankringsrelationer uppstod vid flest tillfällen i båda läroböckerna. 

Läroböckerna använde resurser för avgränsning (inramning och avstånd) och 

sambandsskapande (överlappning och visuellt rim) för att visa vilka skrift och bildelement 

som skapar en relation. 

Björkvall (2009, s. 105-109) förklarar att skrift och bild kan relateras genom olika sätt, det vill 

säga genom resurser för avgränsningar eller sambandsskapande. Detta kan synas i 

läroböckerna där ingen använder endast exempelvis inramning som resurs, utan det används 

olika resurser vid olika tillfällen. Pettersson (2008) förklarade att forskare inte är helt överens 

om hur skrift och bild ska relatera till varandra för att skapa de bästa förutsättningarna till den 

effektivaste inlärningen. Eftersom det inte finns någon generell teori för hur skrift och bild 

ska relatera till varandra kan det kan ha varit en ambition för författarna att ha en varierad 

framställning i relationerna mellan skrift och bild. Det kan också bero på att alla lär sig på 

olika sätt och därför valde författarna att variera relationerna för att öka förutsättningarna till 

att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet.  

I analysen kan det uppmärksammas att olika relationstyper skapas beroende på vilken 

information som bilden och skriften avser att förmedla. Genom analysen kan det tolkas som 

att en förankringsrelation skapas när innehållet är mer abstrakt. I exempelvis avsnittet om 

vattnets kretslopp i läroböckerna skapar skriften en förankringsrelation till den illustrerande 

bilden över vattnets kretslopp. Själva innehållet (som handlar om vattnets kretslopp) kan 

tolkas som abstrakt och därför kan både skrift och bild behövas för att läsaren ska kunna 

förstå den kunskap som erbjuds.  

I analysen skapas även avbytesrelationer och det kan tolkas som att dessa skapas när 

informationen är mer konkret. I analysen finns som tidigare nämnt avbytesrelationer där 

textelementen inte helt överensstämmer med varandra. Ett exempel från analysen finns i bok 

2 i vattenavsnittet. Här visas en fotografisk bild på en fisk med den tillhörande skriften ”fiskar 

passar för att leva i vattnet. Hur kan du se det?” Jag tolkar detta innehåll som konkret och att 

detta exempel som handlar om fiskar finns i elevernas vardag som de mer eller mindre kan 

relatera till. Detta stämmer även in i avbytesrelationen i vattenavsnittet i bok 1. Bilden 

illustrerade ett snöväder och skriften förklarar hur snö skapades och vilken storlek det kan 

uppnå. Eleverna är förmodligen bekanta med ämnet och kan relatera till det. Detta kan tolkas 



29 
 

som att avbytesrelationerna i analysen är konkreta och menade att öppna upp för diskussion i 

klassrummet. Slutsatsen man kan dra av detta är att förankringsrelationer skapas när ämnet är 

mer abstrakt och ämnesspecifikt och att avbytesrelationer skapas när ämnet är mer konkret. 

Detta kan även vara orsaken till varför läroböckerna innehåller flest förankringsrelationer. 

Pettersson (2008, s. 129-130) har visat att forskare inte är helt överens om vilken relation som 

gynnar elevens förståelse i störst omfattning. Men eftersom mycket av innehållet i 

läroböckerna är abstrakt kan det vara nödvändigt att skapa en förankringsrelation mellan skrift 

och bild för att tydliggöra informationen. Det skulle även kunna bero på att läroböckerna är 

avsedda för lågstadiet, det är barnens första år i grundskolan och första gången som de stöter 

på ämnet i skolan. På grund av detta blir läroböckernas innehåll abstrakt för eleverna.  

7.3 Likheter och skillnader i relationsskapandet mellan läromedlen 

De analyserade läromedlen har visat både skillnader och likheter i relationsskapandet mellan 

skrift och bild.  Läroböckernas likheter är att de innehåller mest förankringsrelationer och 

mindre avbytesrelationer. De har även gemensamt att de varierar resurser för att visa vilka 

skrift och bildelement som relaterar och de förmedlar likartad information inom området 

vatten. Läroböckerna innehåller en avbytesrelation i varje avsnitt i respektive lärobok förutom 

i avsnittet om vattnets kretslopp i bok 2. Läroböckerna skiljer sig även åt i avsnittet om 

vattnets former.  Bok 1 presenterar vattnets former: fast, flytande och gas genom avgränsning 

med resursen inramning och vattnets förändring visas i en stegvis beskrivning. Bok 2 visar 

vattnets former genom sambandsskapande med resursen överlappning och vattnets olika 

former pekas ut i bilden.  

I tidigare avsnitt visades det att läroböckerna också skiljer sig åt i antalet skrift och 

bildelement. Det konstaterades att bok 1 innehåller fler textelement och skapar också fler 

relationer mellan skrift och bild jämfört med bok 2. Det framfördes även att detta beror på att 

bok 1 visar fler exempel och tillägg. I exempelvis avsnittet om vattnets kretslopp visar bok 1 

ett experiment som erbjuder eleverna att prova att konstruera ett eget kretslopp. Genom 

experimentet bildas fler textelement men detta behöver inte innebära att läroboken innefattar 

mer kunskap till läsaren inom området per automatik. Som tidigare nämnts är läroböckernas 

innehåll mycket likartat. 

7.4 Didaktiska utmaningar 

Läroböckerna innehåller både skrift och bilder som eleverna behöver läsa och förstå. I 

avsnittet om den tidigare forskningen hänvisades till Rostvall och Selander (2010, s. 17-18) 

som menar att skrift och bild kan ses som två olika språkande som vi läser på olika sätt. 
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Unsworth och Daly (2011, s. 71) visade att en diskussion med eleverna är ett betydelsefullt 

verktyg för att stödja deras lärande. Unsworth och Daly (2011, s. 71) menar alltså att lärarna 

behöver diskutera skriften, bilden och övergången mellan dessa för att utesluta eventuella 

missförstånd och för att öka elevernas förutsättningar till förståelse av innehållet. I 

exempelvis bok 1 kan det uppstå utmaningar för elever som inte känner till ämnet snö då 

dessa kan få svårigheter att förstå innehållet. Här behövs bilden, skriften och övergången 

diskuteras för att eleven ska få möjlighet att tillägna sig kunskapen på ett effektivt sätt. 

Resultatet av analysen visar även att det är viktigt att eleverna får kunskaper för att avgöra 

vilka skrift och bildelement som relaterar till varandra. I detta arbete kan läraren diskutera 

relationsskapandet utifrån Björkvalls (2009, s. 105-109) resurser för avgränsningar och 

sambandsskapande som verktyg för att ge eleverna de redskap som behövs. I exempelvis 

vattenavsnittet i läroböckerna kan läraren och eleverna diskutera att de skrift och bildelement 

som står närmast varandra skapar en relation.  

Läroböckerna som har analyserats är multimodala precis som de flesta texter som vi möter i 

samhället. Redan i inledningen konstaterades det att nästan all text som vi möter i idag är 

multimodal vilket ställer höga krav på läskompetensen hos invånarna. Resultatet av arbetet 

visar att det är betydelsefullt att analysera läromedel och uppmärksamma relationen mellan 

olika representationsformer som exempelvis skrift och bild. Eftersom barn i ett tidigt skede i 

livet kommer i kontakt med mycket multimodala texter kan det vara bra att redan i tidiga 

skolåren lära sig tolka och förstå sådana texter för att enklare kunna förstå sin omvärld. Detta 

skulle även kunna leda till att eleverna enklare kan förhålla sig kritiska till texterna när de blir 

äldre. 
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7. Material och metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka och jämföra två multimodala läromedel i vilket utrymme 

bild respektive skrift utgjorde och hur skrift och bild relaterar till varandra. Materialet som 

användes för att studera detta var tre utvalda avsnitt i de två läroböckerna: Boken om NO och 

NO-boken. För att undersöka relationerna mellan skrift och bild i det utvalda materialet 

användes Björkvalls (2009, s. 24-25) analysverktyg och de verktyg som valdes ut var 

förankringsrelation och avbytesrelation. I studien användes även resurser för avgränsning 

(inramning och avstånd) och resurser för sambandsskapande (överlappning och visuellt rim). 

Jag anser att materialet och metoden var tillräckliga för att uppfylla studiens syfte. Detta 

grundar sig på att metoden gick att applicera på det utvalda materialet och producerade ett 

välgrundat resultat som utmynnade i en diskussion om multimodala texter och hur lärare ska 

förhålla sig till dem.  

Genom den utvalda metoden har jag upptäckt att förankringsrelation skapas när skriften och 

bilden lyfter fram samma information och att skriften och bilden kompletterar varandra i en 

avbytesrelation. Jag har även uppmärksammat att olika relationer utrycks beroende på vilket 

innehåll som ska förmedlas till läsaren. Hade relationskategorierna specificerats hade det lett 

till ett annat resultat. Om exempelvis förankringsrelationer och avbytesrelationer delats upp i 

under och övertyper hade resultatet blivit annorlunda.  

Anledningen till varför totalt sex stycken avsnitt var tillräckligt grundar sig i utrymmesskäl, 

om fler avsnitt hade analyserats hade arbetet blivit för stort. Om utrymmet hade varit större 

hade det däremot varit intressant att analysera fler avsnitt med olika kapitel för att möjliggöra 

slutsatser utifrån hela läroböckerna. Det hade även varit intressant att studera relationen 

mellan skrift och bild i läroböcker som är avsedda för andra ämnen för att jämföra om och hur 

relationerna skiljer sig åt baserat på ämnesområde. Eller att undersöka andra läroböcker som 

är avsedda för andra åldersgrupper. Då hade vart spännande att jämföra de analyserade 

läroböckerna med andra och se hur stort utrymme skrift och bild utgör i dem och hur skrift 

och bild relaterar till varandra. 
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