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Sammanfattning 

Den här studien har undersökt visuella semiotiska resurser på klassrumsväggar med 

utgångspunkt i hur de har introducerats och använts samt vilka anledningar som fanns till att 

de placerades på väggarna i klassrummen. Centrala begrepp i studien har varit visuella 

semiotiska resurser, semiotiska resurser samt socialsemiotik. De centrala begreppen i vår 

studie har definierats i avsnitt 2.2 och 4. Socialsemiotik var förutom ett centralt begrepp även 

det teoretiska perspektiv som studien hade sin grund i. Den tidigare forskningen som vi har 

relaterat vår studie till berörde den sociokulturella traditionen, barns minne, andraspråkselever 

samt elever i behov av särskilt stöd. Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Underlaget 

till studien bestod av insamlade data från fyra lärare i olika årskurser på samma skola. Det 

visade sig att de visuella semiotiska resurser som undersöktes i studien kunde kategoriseras 

utifrån tre olika sätt att introducera dessa för eleverna.  

Visuella semiotiska resurser som har introducerats genom att: 

• eleverna själva har fått upptäcka dem 

• de har presenterats för eleverna 

• eleverna har fått arbeta med dem 

Att introducera visuella semiotiska resurser genom att presentera dem för eleverna visade sig 

vara närmare sammankopplat med en fortsatt aktiv användning av den visuella semiotiska 

resursen än när något av de andra två introduktionssätten användes. Resultatet visade även att 

anledningarna till att de visuella semiotiska resurserna sattes upp på klassrumsväggarna var 

för att dessa skulle fungera som inspiration och motivation, eller för att påminna eleverna om 

vad som hade gjorts eller vad som förväntades av dem. En slutsats som har dragits av studiens 

resultat var att samtliga lärare har utgått från deras respektive klasser som helhet när de har 

satt upp de visuella semiotiska resurserna, som omfattats av studien, på klassrumsväggarna.  

 
 

Nyckelord: visuella semiotiska resurser, semiotiska resurser, socialsemiotik, material på 

klassrumsväggar. 
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1. Inledning 

Under Josefine Malms tredje verksamhetsförlagda utbildning i en årskurs etta fick eleverna i 

uppgift att klippa sönder en mening till enskilda bokstäver. Två elever satt med sin hög av 

lappar, de vred och vände på dem och frågade sedan vilken bokstav det var på en av lapparna. 

Till svar fick eleverna en motfråga om hur de skulle kunna göra för att ta reda på vilken 

bokstav det var. De tittade sig omkring i klassrummet och efter en stund hoppade den ena 

eleven ner från sin stol, gick fram till alfabetet på väggen, höll lappen med bokstaven i handen 

och började jämföra. När eleven hittat bokstaven som såg likadan ut använde eleven djuret på 

bilden för att komma fram till vilken bokstav det var.  

 

Efter våra tre genomförda perioder av verksamhetsförlagd utbildning på olika skolor och i 

olika årskurser var vårt intryck att det tenderade att finnas mycket material uppsatt på 

klassrumsväggarna, till exempel alfabet, talrader, arbetsordningar, planscher och begrepp men 

även elevproducerat material i form av teckningar och liknande. Observationer vi gjort då vi 

varit i olika klassrum var att läraren sällan i sin undervisning använde något av det material 

som fanns på klassrumsväggarna. De gångerna materialet användes kunde vi observera att 

användningen mestadels bestod av hänvisningar genom att läraren pekade mot materialet 

under en genomgång.  

 

Observationen från Josefines verksamhetsförlagda utbildning där eleverna på egen hand 

använde material som fanns på väggarna skiljde sig från vår samlade generella uppfattning 

kring användningen av material på väggarna i klassrum både ur ett elev- och lärarperspektiv. 

Det väckte vårt intresse för att undersöka om det var en slump att ovan nämnda elever kunde 

hitta ett funktionellt sätt att använda sig av alfabetet eller om eleverna genom undervisningen 

hade fått tillräckligt med verktyg för att förstå hur materialet kunde användas. Frågor om hur 

materialen ska introduceras för eleverna och hur de ska användas i undervisningen för att 

eleverna ska få en förståelse för materialets funktion väcktes också, samt tankar kring varför 

lärare överhuvudtaget väljer att sätta upp vissa material på klassrumsväggarna.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) står under avsnittet 

Skolans uppdrag att “eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper” (Skolverket, 2017, 

s.10). I skollagen (2010) står också att “i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 

olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
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möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, kap 1, §4). Material som sitter på 

klassrumsväggarna skulle kunna representera olika uttryck för kunskaper, antingen i sig själva 

eller i kombination med till exempel verbalt språk. Materialen på klassrumsväggarna skulle 

också kunna ses som ett sätt att ge alla elever förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen i de fall där materialet bidrar till att ge olika uttryck för kunskaper.   
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2. Bakgrund 

2.1 Historisk överblick   

Bilder har sedan långt tillbaka varit en metod för att förmedla berättelser eller för att bevara 

minnen. När skriften sedan utvecklades behöll bilderna sin roll som förmedlare och 

minnesbevarare, text och bild började komplettera varandra. När text och bild samspelar 

aktiveras och används olika sinnen. I ett pedagogiskt avseende har förhållandet mellan texter 

och bildframställningar spelat en stor roll. Bilder har använts inom utbildning i mer än tusen 

år för att ge eleverna en verklighetsuppfattning samt för att förmedla en världsbild (Jonsson, 

2010, s.13–14). Historiskt har kombinationen av text och bild varit nära knutet till 

läsundervisningen. Under olika perioder genom tiderna har bildens och textens status i 

förhållande till varandra varierat (ibid, s.16–19). Jonsson (2006) tar också upp begreppet 

pedagogiska bilder som ett svårdefinierbart begrepp. En definition kan vara att det är bilder 

som medvetet används för att påverka betraktaren av bilden på något sätt. Pedagogiska bilder 

ska också vara flyttbara för att fungera i olika undervisningssammanhang. Bilderna ska bland 

annat förmedla en arbetsordning eller uttrycka värderingar (Jonsson, 2006, s.129–130).  

 

Maria Montessori som bland annat studerade medicin intresserade sig för barn med 

funktionsnedsättningar, senare började hon även forska kring undervisningsteorier 

(Montessori, 2004, s.4–7). Montessori startade en skola där utveckling av barnets 

självständighet och oberoende av vuxna främjades genom att komplettera undervisningen 

med konkreta material eller bilder (ibid, s.19). För läs- och skrivinlärning användes bland 

annat bokstäver som sattes upp på väggarna (ibid, s.19). Montessori menade också att när 

barnet är redo söker det sig själv till det material som kan hjälpa dem vidare (ibid, s.20). 

Montessori kom efter flera års forskning fram till att metoder som gynnar barn med speciella 

behov och handikapp även gynnar andra, framförallt yngre barn. Språkutveckling är ett av 

några områden som visade sig gynnas av de metoder som utvecklades för barn med speciella 

behov och handikapp.  (ibid, s.9).   

 

2.2 Avgränsningar   

Den här studien har genomförts för att undersöka på vilket sätt olika material på 

klassrumsväggar, i form av text och/eller bild, har använts i undervisningen och varför de 
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materialen egentligen sitter uppe på väggarna. Ett begrepp som kan användas för att benämna 

det som sitter på väggarna i klassrum är semiotiska resurser, vilket enligt Kristina Danielsson 

(2013) är “allt vi gör eller använder för att organisera vår förståelse av omvärlden” 

(Danielsson, 2013, s.171). Semiotiska resurser kan vara verbala och visuella och kan finnas i 

form av både text och bild. När olika semiotiska resurser samverkar kan förståelse skapas på 

flera olika plan (Nygård Larsson, 2008, s.72). Visuella semiotiska resurser i form av bilder 

kan fungera som en språklig avlastning för eleverna (ibid, 2008, s.78).  

 

Visuella semiotiska resurser har i den här studien avgränsats till sådant som sitter på väggar i 

klassrum, exempelvis skyltar, lappar och planscher med text så som bokstäver eller siffror, 

och/eller illustrationer som kan användas för att inhämta kunskap. Till visuella semiotiska 

resurser har vi räknat bland annat alfabet, talrader, multiplikationstabeller, ord och begrepp, 

arbetsordningar etc. Sådant som då inte föll under ramen för vad som har undersökts i denna 

studie var elevproducerade verk i form av teckningar eller planscher.  
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom områden som är relevanta för den här 

studien. Här redogörs för begrepp inom den sociokulturella traditionen som motsvarar 

innebörden av begreppet semiotiska resurser. Delar av barns minne, andraspråkselever samt 

olika funktionsnedsättningar behandlas också inom ramen för vad den här studien undersökte.  

3.1 Sociokulturell tradition  

Innebörden av begreppet semiotiska resurser kan också benämnas med andra begrepp. Roger 

Säljö (2010), som skriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv, tar upp begreppet inskriptioner 

och förklarar det som en kombination av fysiska artefakter och intellektuella redskap i form 

av t.ex. kartor, bilder, texter och ritningar etc. Inskriptioner är benämningar för olika sätt att 

genom olika tekniker skapa externa minnesfunktioner som kan underlätta kommunikation och 

tänkande (Säljö, 2010, s.52). Externa minnesfunktioner används för att bevara information 

(ibid, s.52) och inskriptioner används för kommunikation och är därför viktiga för människors 

tänkande samt sätt att resonera (ibid, s.36–37). Deltagandet i ett bestämt sammanhang 

möjliggör för förståelsen av inskriptioner (ibid, s.52–53). Både texter och bilder kompletterar 

varandra och har en viktig roll som resurser för lärande men också i vardagen. Bilder används 

i syfte att förtydliga talat och skrivet språk (ibid, s.161).  

 

Inom den sociokulturella traditionen är samspelet mellan “individ, kollektiv (familjer, 

praktikgemenskaper av olika slag, skolan, organisationer, företag) och de resurser i form av 

teknik som finns utanför människor” centralt (Säljö, 2010, s.20). Lärande och utveckling 

betraktas inom ramen för det sammanhang som den lärande befinner sig i. Sammanhanget 

präglas i sin tur av värderingar, sociala strukturer och teknik (ibid, s.21).  
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3.2 Barns minne   

Barns sätt att ta till sig kunskap kan variera. För vissa räcker det att höra något, medan andra 

behöver både se, läsa och höra samtidigt för att kunna förstå och minnas informationen. För 

att minnas något är det av stor vikt att kunna hitta den röda tråden i det som ska minnas samt 

att kunna organisera materialet som ska minnas. Genom att associera det som ska läras till 

något som redan är bekant blir det lättare att minnas. Barn ställs under de tidiga skolåren inför 

mycket nya kunskaper, i varje enskild situation finns begränsningar för hur mycket ett barn 

klarar av att lära in. Ett sätt att hjälpa barn att minnas är att lära ut minnesstrategier, till 

exempel att gruppera information, repetera och använda olika minnesknep. (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.261) 

 

Människors minne kan delas upp och benämnas på olika sätt. En typ av minne är det som 

kallas för arbetsminnet. Arbetsminnet består av tidigare erfarenheter som aktiveras när vi ska 

komma ihåg något specifikt. Arbetsminnet fungerar lika bra hos både barn i skolåldern som 

hos vuxna, barns visuella arbetsminne kan till och med vara bättre än vuxnas. För att det som 

finns i arbetsminnet ska kunna lagras och bevaras i långtidsminnet krävs någon form av insats 

som följer en kognitiv strategi, vilket till exempel kan vara repetition, understrykningar 

och/eller sammanfattningar. Lagringen av information från arbetsminnet till långtidsminnet 

underlättas också ju fler sinnen som används vid inlärning eller om flera olika associationer 

görs vid inlärningen. (Hwang & Nilsson, 2011, s.262–264) 

3.3 Andraspråkselever 

Enligt Gibbons (2013) är språk det som i första hand används för att skapa mening i de olika 

skolämnena. Andra sätt att presentera information än genom tal och skriven text kan vara att 

använda symboler. Att presentera information på andra sätt än med talat och skrivet språk är 

kognitivt krävande men kan för andraspråkselever fungera som ett stöd. De visuella 

symbolerna ger ett alternativt sätt att uttrycka sig på som är mer lättillgängligt än det talade 

och skrivna språket. Bekanta bilder kan användas och fungera som övergångar från bilden till 

det skrivna och talade språket. Symboler i kombination med skrivet och talat språk kan göra 

det abstrakta talade och skrivna språket mer lättillgängligt och begripligt. (Gibbons, 2013, 

s.58–59)  
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Att lära sig ett nytt språk, särskilt ämnesspecifika begrepp inom det nya språket, är svårt men 

kan underlättas genom språkligt stöd bestående av till exempel visuella symboler. Att ge 

språkligt stöd till andraspråkselever glöms ofta bort (Gibbons, 2013, s.83). Genom att sätta 

upp listor på väggarna med aktuella ämnesspecifika ord kan det självständiga arbetet hos 

andraspråkselever underlättas (ibid, s.121).  

3.4 Elever i behov av särskilt stöd 

AKK är enligt Boel Heister Trygg (2008) en kommunikationsform som står för Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation, vilket är den kommunikation som sker mellan människor 

där särskilda former eller vägar används som hjälp (Heister Trygg, 2008, s.18). Inom AKK 

finns det två olika huvudspår, GAKK -Grafisk AKK och TAKK -Tecken som AKK. TAKK 

innebär att tecken används som stöd för muntlig och skriftlig kommunikation. Inom ramen för 

GAKK används olika synliga, konkreta och tryckta saker, till exempel symboler och bilder för 

kommunikation. Heister Trygg (2005) menar att bilder är viktigt för alla i syfte att förstå 

omgivningen samt för att utveckla begrepp. För personer med funktionshinder kan bilder 

också bidra till att bygga upp den kognitiva förståelsen (Heister Trygg, 2005, s.6). Olika 

synintryck från bilder och föremål kan bidra till att underlätta och öka 

kommunikationsförmågan (Heister Trygg, 2008, s.59).   

 

Bilder kan användas som stöd för minnet och strukturer genom att berätta vad som ska göras i 

vilken ordning i exempelvis ett schema, eller berätta om vad som har hänt eller vad som ska 

hända i exempelvis en kalender. Bilder kan på det sättet också underlätta vid nedsatt 

korttidsminne (Heister Trygg, 2008, s.36). Bildvalet har stor betydelse då bilderna bara fyller 

sin funktion om barnet har tidigare erfarenheter av det som visualiseras med hjälp av bilden 

(ibid, s.69). Viktigt är också att alla former av AKK är multimodala så att alla sinnen kan 

användas för att ta in informationen (Heister Trygg, 2005, s.6). Bilder som används som AKK 

kan med fördel finnas uppsatta och tillgängliga då det innebär att man inte behöver ha all 

kunskap inom sig utan snabbt kan använda bilderna som stöd. Bilderna kan också väcka idéer 

och tankar på ett annat sätt om dessa är tillgängliga. En risk med att ha bilderna tillgängliga 

hela tiden är att det kan bli svårt att senare klara sig utan bilderna (ibid, s.57).   
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3.4.1 Elever med ADHD och autism 

För barn med autism kan bilder och visuella strukturer vara till hjälp för att utveckla det 

abstrakta tänkandet men också för att använda språket mer kreativt. Det visuella stödet kan 

ges på olika sätt och användas för olika syften. (Rao & Gagie, 2006, s.26)  

 

Gemensamt för barn med ADHD och autism är koncentrations- och inlärningssvårigheter 

samt känslighet för den omgivande miljön. I miljöer där många olika sinnesintryck kan tas in 

ökar svårigheterna med att behålla fokus på rätt sak vilket också medför att inlärning i sådana 

miljöer blir avbruten till följd av de många olika intrycken (Tufvesson, 2007, s.56–57). 

Miljöfaktorer som kan påverka koncentrationsförmågan negativt hos barn med ADHD och 

autism är till exempel mängden fönster och deras placering samt väggdekorationer (ibid, 

s.59). Material som används för inlärning bör finnas tillgänglig i klassrummet, men så fort ett 

material inte är aktuellt för stunden bör det inte finnas synligt utan förvaras i stängda lådor 

och skåp för att inte störa koncentrationen (ibid, s.58). Material som sätts upp kan dock ha en 

mer positiv inverkan på barnen om det sätts upp och får sitta kvar under en längre period och 

där detaljer i materialet inte förändras, än om material är uppsatt under en kort period med 

många förändringar av detaljer. Ändras detaljer ofta och materialet inte sitter kvar under en 

längre period påverkas barn med ADHD och autism mer negativt (ibid, s.61).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv. I det här avsnittet redogörs för vad 

socialsemiotik och semiotiska resurser innebär. Ordet semiotik härstammar från grekiskan och 

betyder tecken. Semiotik handlar om teckenlära eller teckenteori. Inom semiotik finns det två 

huvudsakliga teckenuppfattningar, den indexikala och den kommunikativa. Den indexikala 

teckenuppfattningen används för att beskriva tecken på något, till exempel ett symptom för en 

sjukdom. Den kommunikativa teckenuppfattningen används för att beskriva vad människor 

säger till varandra eller för att själva skapa tecken för att förmedla något. (Kjørup, 2004, s.9–

10) Den här studien befinner sig inom ramen för den kommunikativa teckenuppfattningen.  

4.1 Socialsemiotik 

Grunden för den socialsemiotiska teorin kommer från Michael Alexander Kirkwood 

Hallidays arbete kring systemisk funktionell lingvistik. Utgångspunkten för Hallidays teorier 

var att språket är en resurs som används vid meningsskapande. Robert Hodge och Gunther 

Kress utvecklade Hallidays teorier genom att poängtera att meningsskapande sker genom 

användande av olika resurser, inte bara genom det språkliga systemet. Hallidays 

ursprungsperspektiv kom att bytas ut mot ett semiotiskt perspektiv för att synen på 

kommunikation skulle vidgas så att alla former av teckensystem skulle ingå. (Leijon & 

Lindstrand, 2013, s.175) 

 

Socialsemiotik utgår från att kommunikation och representation är olika sociala processer av 

teckenskapande. Viktigt inom socialsemiotiken är hur människor skapar mening och 

kommunicerar genom olika semiotiska resurser. Exempel på semiotiska resurser är verbalt 

språk, skrivet språk, bilder, gester och färger. Semiotiska resurser är skapade i ett socialt och 

kulturellt sammanhang (Leijon & Lindstrand, 2013, s.174–175). Att semiotiska resurser är 

skapade och existerar i ett socialt sammanhang hävdar även Theo Van Leeuwen (2005) som 

menar att texter och meningar existerar i en social kontext. För vissa semiotiska resurser i en 

social kontext finns det bestämda regler i syfte att underlätta tolkningen. Trafikljus är ett 

exempel på en semiotisk resurs där innebörden av dess färger är styrt av regler. Andra 

semiotiska resurser, till exempel konst, kan tolkas förutsättningslöst. När syftet med en 

semiotisk resurs ska undersökas är de centrala frågorna hur den har använts för 
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kommunikation, hur den används nu för kommunikation samt hur den ska användas för 

kommunikation i framtiden. (Van Leeuwen, 2005, s.5) 

 

Inom det socialsemiotiska perspektivet finns verktyg för att analysera olika sätt att 

kommunicera. Lärandeprocesser kan motsvara det teckenskapande arbete som kan ske när vi 

kommunicerar med hjälp av texter och tecken. Tolkning och skapande av egen förståelse 

genom att koppla samman form och innehåll utifrån de resurser som finns tillgängliga är 

centralt inom det socialsemiotiska perspektivet. (Leijon & Lindstrand, 2013, s.174–175) 

Socialsemiotik är inte en teori som kan stå helt för sig själv, den måste appliceras i ett 

specifikt sammanhang där hänsyn också tas till det sammanhanget vilket gör socialsemiotik 

till en interdisciplinär teori. Den socialsemiotiska teorin fungerar bara när den tar stöd av 

sociala kontexter (Van Leeuwen, 2005, s.1). Inom ramen för den socialsemiotiska teorin 

erbjuds verktyg för att själv söka svar och formulera frågor. Användningen och tolkningen av 

tecknet som representeras i ett sammanhang är viktigare än tecknet i sig (ibid, s.1). I det stora 

hela handlar socialsemiotik om hur material används för att kommunicera och skapa mening 

(ibid, s.93).   
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur visuella semiotiska resurser, som var 

uppsatta på väggar i klassrum för årskurserna F-3, introducerades och användes i 

undervisningen samt vilka anledningar och resonemang som fanns bakom lärarnas val. 

 

Studiens frågeställningar:  

1. På vilka sätt introducerades och hur användes de visuella semiotiska resurser, som fanns på 

klassrumsväggarna, i undervisningen? 

2. Vilka didaktiska resonemang fanns bakom de intervjuade lärarnas val av olika visuella 

semiotiska resurser, som placerades på väggarna, i klassrummen? 
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6. Metod 

6.1 Kvalitativa intervjuer   

Kvalitativa intervjuer har valts som metod till vår studie i syfte att få förståelse för 

resonemang och bakomliggande förklaringar till handlingar (Trost, 2010, s. 31–32). Antalet 

deltagare var fyra stycken lärare. Enligt Trost (2010) kan det vara en fördel med få intervjuer 

då materialet blir mer lätthanterligt ju färre intervjuer som görs, vilket också medför att det är 

lättare att få en överblick (ibid, s.143). Intervjuerna var strukturerade och intervjufrågorna var 

utformade som öppna, ostrukturerade frågor (se bilaga 4). Enligt Trost (2010) innebär en 

strukturerad intervju att frågorna håller sig inom det givna området och att alla intervjuer 

genomförs på liknande sätt vilket gör intervjun strukturerad trots ostrukturerade frågor (ibid, 

s. 40–41). Öppna, ostrukturerade frågor möjliggör för deltagaren att ge innehållsrika svar på 

förhållandevis enkla och tydliga frågor (ibid, s.25). Genom att vi formulerat olika men 

liknande frågor utifrån de två huvudfrågorna hur och varför ökade sannolikheten för att kunna 

samla in tillräckligt med relevant information. Att utforma liknande frågor om samma sak 

benämner Trost (2010) som triangulering, vilket gör att flera olika kvalitativa delmetoder kan 

användas för att ringa in ett specifikt område (ibid. s. 34–35).  
 

Platsen för intervjuerna var lärarnas respektive klassrum med anledning av att de visuella 

semiotiska resurserna fanns där. Trost (2010) nämner dock att en risk med att välja 

deltagarens arbetsplats för intervju är att intervjun riskerar att störas av kollegor, telefonsamtal 

eller andra personer som finns på arbetsplatsen (Trost, 2010, s.65–66). Under intervjuerna har 

anteckningar tagits och ljudupptagning har skett för att transkribering av intervjuerna skulle 

kunna genomföras.  

 

Vid intervjuns start tilldelades deltagaren ett formulär med frågor (se bilaga 3) gällande vilken 

den nuvarande årskursen var och antal år som lärare. På formuläret ombads även deltagaren 

välja ut och namnge tre visuella semiotiska resurser som fanns i klassrummet. Anledningen 

till att lärarna ombads själva välja ut tre visuella semiotiska resurser från deras klassrum var 

för att de visuella semiotiska resurser som undersöktes i studien skulle vara av varierande 

karaktär. Att låta deltagarna själva välja ut vilka visuella semiotiska resurser som studien 

skulle undersöka innebar att de deltagande lärarna hade möjlighet att själva påverka resultatet 

genom att välja resurser som de misstänkte att vi som utförde studien kunde vara intresserade 
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av. De deltagande lärarna kunde därmed välja bort visuella semiotiska resurser som de hade 

på väggarna i klassrummen men som de själva kanske inte ens hade satt upp. Hade vi som 

genomförde studien valt ut de visuella semiotiska resurserna skulle det ha funnits en risk för 

att våra personliga preferenser hade påverkat valen. Deltagarnas val av visuella semiotiska 

resurser utgjorde sedan grund för intervjun som följde direkt efter (se bild 1–12).  

6.1.1 Transkribering av intervjuer 

Vid transkribering av intervjuerna har samtliga lärare tilldelats bokstavskoderna A, B, C eller 

D. Som namn på den deltagande läraren står Lärare följt av bokstavkoden och som namn på 

den som intervjuar står det Josefine. Begränsningar av transkriptionerna kan göras genom att 

alla frågor inte transkriberas utan endast de frågor som ska analyseras (Esaiasson m.fl., 2017, 

s.278). Trots det har alla frågor från intervjuerna som gjort till vår studie transkriberats med 

anledning att allt material skulle finnas tillgängligt för analys. Delar av intervjun där den 

deltagande läraren frångått ämnet och frågan har dock inte transkriberats. Vid 

transkriberingen har dialektala uttal ersatts av skriftspråk, ordföljden är den samma i 

transkriberingen som under intervjun och upprepade ord är inte borttagna. I de fall där läraren 

använt sitt eget namn under intervjun har det ersatts med den bokstavskod läraren tilldelats av 

oss.  

6.2 Observationer  

Som komplement till intervjuerna har de visuella semiotiska resurserna som har tagits upp i 

intervjuerna observerats och dokumenterats genom fotografier (se bild 1–12).  

6.3 Urval   

Studien genomfördes på en grundskola i en större stad där fyra lärare från de olika årskurserna 

F-3, har deltagit. På skolan har de nio lärare som arbetar som klasslärare i årskurserna F-3 

blivit informerade och tillfrågade om deltagande i studien genom en kortare muntlig 

presentation vid en arbetsplatsträff samt genom ett informationsbrev (se bilaga 1). De lärare 

som var intresserade av att delta i studien ombads fylla i och lämna in en medgivandeblankett 

(se bilaga 2). Att lärare från olika årskurser valdes ut var med anledning av att vi antog att det 

skulle generera en bredare repertoar av de visuella semiotiska resurser som finns på 

klassrumsväggar. Hade lärare från samma årskurs tillfrågats bedömde vi att risken för 

liknande arbetsområden skulle göra att visuella semiotiska resurser på väggar i klassrum 
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skulle påminna mycket om varandra. Liknande visuella semiotiska resurser skulle också 

kunna ha satts upp av liknande anledningar. På grund av litet intresse för deltagande i studien 

kunde inget slumpmässigt urval göras. Istället föll det sig så att av totalt fyra inlämnade 

medgivandeblanketter visade det sig också vara en lärare från varje berörd årskurs som hade 

givit sitt medgivande. Alla lärare som lämnade in medgivandeblanketten valdes därför ut.  

6.4 Etik   

Ämnet för studien presenterades kort vid en muntlig presentation samt i informationsbrevet 

(se bilaga 1), vilket samtliga berörda lärare tog del av. Det framgick av presentationen och 

informationsbrevet att studien innefattade en observation av klassrumsväggar samt en enskild 

intervju om de visuella semiotiska resurser som fanns uppsatta på väggarna. Deltagarna 

informerades också om att fotografier av visuella semiotiska resurser skulle tas samt att 

ljudupptagning under intervjun skulle ske. Att endast informera om ämnet för studien och inte 

låta deltagarna ta del av några specifika intervjufrågor i förväg anser Trost (2010) minskar 

risken för att deltagarna ska fastna vid vissa tankegångar (Trost, 2010, s.125), vilket var 

anledningen till att deltagarna i vår studie endast informerades om ämnet för vår studie. Trost 

(2010) påpekar dock att det är av största vikt att tillräckligt med information ges till 

deltagarna för att de ska samtycka till deltagande (ibid, s.125).  
 
Intervjuerna och observationerna är konfidentiella men uppnår inte kraven för anonymisering. 

Att en studie är konfidentiell betyder att uppgifter från studien givna i förtroende inte får 

spridas vidare (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). Anonymisering innebär att varken obehöriga 

eller forskargruppen ska känna till deltagarnas identitet och kunna koppla svaren till de som 

deltagit i studien (ibid, s.40). Med anledning av att vi som utförde den här studien om visuella 

semiotiska resurser känner till deltagarnas namn är kraven på anonymisering inte uppfyllda. 

Deltagarna i studien har dock anonymiserats av oss i allt material som har publicerats från 

studien för att obehöriga inte ska kunna koppla de visuella semiotiska resurserna till bestämda 

individer. Genom att ta bort personuppgifter så att svaren inte kan kopplas till en individ kan 

anonymitet uppnås (ibid, s.41). Frågorna på frågeformuläret samt i intervjuerna berör endast 

visuella semiotiska resurser, vilken årskurs läraren arbetar i samt antal år som lärare. Inga 

frågor som kan röja deltagarnas identitet finns således med.  
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6.5 Arbetsfördelning   

Litteratursökning till avsnitt 3 och 4 har delats upp. Josefine Malm har läst om sociokulturell 

tradition, Maria Montessori, multimodalitet, semiotiska resurser, barns minne, Lgr11, 

Skollagen, barn med funktionsnedsättningar samt om bilders historiska användning. Emelie 

Karlsson har läst om kvalitativa intervjuer, socialsemiotik, andraspråkselever, barn med 

funktionsnedsättningar, barns minne, semiotiska resurser, samspelet mellan text och bild samt 

historisk användning av bilder. I samband med läsningen av litteratur har anteckningar om 

relevant innehåll tagits. Anteckningarna har skrivits ned i ett gemensamt dokument.  

 

Medgivandeblanketter (se bilaga 2) samt intervjufrågor (se bilaga 4) togs fram genom 

samarbete. Samtliga avsnitt i arbetet är formulerade gemensamt. Under intervjuerna har både 

Emelie och Josefine deltagit. Josefine har under intervjuerna ställt frågorna till deltagarna och 

Emelie har ansvarat för dokumentationen, vilket innebar att ta skriftliga anteckningar, sköta 

ljudupptagningen samt fotografera de visuella semiotiska resurserna.  

 

Transkriberingen av intervjuerna har delats upp. Josefine har transkriberat intervjuerna med 

lärare A och D och Emelie har transkriberat intervjuerna med lärare B och C. I samband med 

transkriberingen av intervjuerna har en analys av insamlade data gjorts av den som ansvarat 

för varje transkribering. Analysen av data från intervjuerna innefattade även val av relevant 

litteratur som kunde bekräfta och/eller bestrida data från intervjuerna. Utifrån det individuella 

arbetet som har gjorts efter genomförda intervjuer har texten till avsnitt 7 formuleras 

gemensamt.  

6.6 Reflektioner kring metod  

6.6.1 Validitet och reliabilitet  
Validitet vad gäller kvalitativa intervjuer handlar om huruvida frågan undersöker vad den är 

avsedd att undersöka för att ta reda på vad den intervjuade menar eller hur den intervjuade har 

uppfattat något (Trost, 2010, s.133). Intervjufrågorna (se bilaga 4) som hade en nära koppling 

till studiens forskningsfrågor var utformade för att ge utrymme för varje deltagare att svara 

utifrån sina egna tankar. Alla intervjuer har utgått från samma mall med intervjufrågor (se 

bilaga 4) där huvudfrågor såväl som eventuella underfrågor fanns. Beroende på deltagarnas 

svar fanns möjlighet att anpassa underfrågorna för att öka sannolikheten för att få svar på det 
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vi verkligen ämnade undersöka. Studien genomfördes på en och samma skola och antalet 

deltagare var begränsat till fyra stycken vilket påverkar studiens generaliserbarhet. Det går 

därför inte att dra några generella slutsatser utifrån studiens analys och resultat men insamlade 

data var tillräckliga för att slutsatser inom ramen för den här studien kunde dras.  

 
Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet. Viktigt för reliabiliteten är att 

undersökningarna inte utsätts för slumpinflytelse och att de utförs under liknande villkor. 

Graden av reliabiliteten är beroende av huruvida resultatet skulle bli detsamma om studien 

genomfördes vid ett annat tillfälle (Trost, 2010, s.131). Risken för slumpinflytelse är minskad 

genom att alla intervjuer är ledda av en och samma person. Hade vi delat på ansvaret genom 

att leda några intervjuer var skulle risken för att våra olika personliga uttryck och sätt att 

formulera oss på kunnat påverka resultatet trots att mallen med intervjufrågor varit den 

samma. Alla intervjuer genomfördes i respektive deltagares klassrum vilket innebar att 

intervjuerna genomfördes i liknande miljöer. Skulle vår studie genomföras igen vid ett annat 

tillfälle men under samma förutsättningar skulle svaren kunna bli annorlunda beroende på 

vilka årskurser de deltagande lärarna arbetar i samt vilka elever som går i respektive lärares 

klasser just då. Det finns ändå en sannolikhet för att de anledningar som anges till varför olika 

visuella semiotiska resurser finns skulle vara liknande om de didaktiska resonemangen som 

finns bakom valen bygger på en generell uppfattning om vad som bör finnas och varför det 

ska sättas upp. 

6.6.2 Begränsningar 

En av den här studiens brister var det begränsade underlaget för insamlande av data. Skulle 

studien göras om med andra förutsättningar, till exempel fler deltagande lärare från flera olika 

skolor, kan resultatet bli annorlunda eftersom det finns en risk att de lärare som arbetade på 

den skola som studien först genomfördes på var influerade av varandra samt var påverkade av 

klimatet på skolan och därför gjorde förhållandevis lika. Skulle fler lärare på olika skolor 

delta i en studie skulle risken för att dessa influerats av varandra ändå finnas men skulle 

lättare kunna urskiljas.  



VISUELLA SEMIOTISKA RESURSER  EMELIE KARLSSON 
  JOSEFINE MALM 

 21 

7. Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras analys och resultat av insamlade data. Avsnittet analys och 

resultat delas in i: introduktion och användning av visuella semiotiska resurser i 

undervisningen samt didaktiska resonemang som finns bakom lärarnas val av visuella 

semiotiska resurser att placera på klassrumsväggar. Data från intervjuerna har kategoriserats 

av oss utifrån hur de visuella semiotiska resurserna introducerades för eleverna (se tabell 1). 

Utifrån dessa kategorier presenteras sedan analys och resultat av respektive visuell semiotisk 

resurs. Lärare A som arbetade i årskurs två hade arbetat som lärare på lågstadiet i två år. 

Lärare B som arbetade i årskurs ett hade arbetat som lärare i fyra år varav ett år var på 

lågstadiet. Lärare C som arbetade i en förskoleklass hade arbetat som lärare på lågstadiet, i 

förskoleklasser i 24 år. Lärare D som arbetade i årskurs tre hade arbetat som lärare i tio år 

varav fyra år var på lågstadiet. De visuella semiotiska resurserna som valdes av lärare A, B 

och D var skyltar, lappar och affischer och de visuella semiotiska resurserna som valdes av 

lärare C var tredimensionella objekt.  

7.1 Introduktion och användning i undervisningen  

Samtliga lärare som har deltagit i studien uppgav att de hade introducerat de valda visuella 

semiotiska resurserna för eleverna. Hur introduktionen av de visuella semiotiska resurserna 

hade gått till varierade. Tre olika sätt att introducera de visuella semiotiska resurserna gick att 

urskilja från insamlade data. Visuella semiotiska resurser som har introducerats genom att: 

• eleverna själva har fått upptäcka dem 

• de har presenterats för eleverna 

• eleverna har fått arbeta med dem  

Se tabell 1 för kategorisering av de visuella semiotiska resurserna utifrån de tre sätten att 

introducera dem.  
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Tabell 1. Kategorisering av de visuella semiotiska resurserna på klassrumsväggar utifrån 
hur de har introducerats. 

Visuella semiotiska resurser som har introducerats genom att: 

eleverna själva har fått 
upptäcka dem 

de har presenterats för 
eleverna  

eleverna har fått arbeta 
med dem 

Lärare B.  
Begreppsvägg i matematik 

Lärare A. 
Skala för ljudnivå 

Lärare A. 
Årshjul 

Lärare C.  
Råtthålet (Nils Karlsson 
Pyssling) 

Lärare A. 
Tiokompisaffisch 

Lärare C. 
Bu och Bä 

Lärare D.  
Dagar, månader, årstider 

Lärare B.  
Engelskavägg 

Lärare C. 
Den sista draken i världen 

 
Lärare B.  
Europabilder 

 

Lärare D.  
Fröken jag är klar! 

Lärare D.  
Spunkt 

7.1.1 Introduktion genom att eleverna själva har fått upptäcka dem 

Under intervjun med Lärare B framgick att begrepp på en Begreppsvägg i matematik (se bild 

1) sattes upp inför kommande veckas arbetsområde i matematik. Begreppen, som bestod av 

symboler i kombination med text/ord, fanns synliga i klassrummet för eleverna. Nya begrepp 

tillkom löpande till Begreppsväggen i matematik. Lärare B beskrev att vid lektionen då 

begreppen dök upp upplevde hen att “väldigt många har koll redan, för då har de kollat på den 

här Begreppsväggen i matematik innan”. Vidare beskrev lärare B att hen i undervisningen 

hänvisade till Begreppsväggen i matematik och påminde eleverna om att väggen med begrepp 

fanns. Begreppens funktion beskrevs av lärare B som ett stöd för elevernas minne. Lärare C 

beskrev ett liknande sätt för hur hen låtit eleverna själva upptäcka Råtthålet (se bild 2), som 

fanns i en av klassrummets väggar. Senare lästes berättelsen om Nils Karlsson Pyssling och 

ett arbete om den berättelsen följde. Lärare C gjorde inte hänvisningar till Råtthålet under 

arbetet men kunde väcka elevernas vidare intresse för den visuella semiotiska resursen genom 

att ändra i materialet, till exempel beskrev lärare C att hen tände en lampa i Råtthålet. Lärare 

C kunde märka att eleverna sökte sig till Råtthålet på egen hand, hen fick även frågor om det. 

Vid intervjun med lärare D framkom att skyltarna med Dagar, månader och årstider (se bild 
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3) användes kontinuerligt av lärare D vid morgonsamlingar. Skyltarnas existens hade dock 

inte påpekats för eleverna av lärare D och hen uppgav inte heller att hen hänvisade till 

skyltarna med Dagar, månader och årstider i sin övriga undervisning. Lärare D uttryckte att 

hen inte kunde se att eleverna själva använde sig av skyltarna på något sätt.  

 

Begreppsvägg i matematik (se bild 1), Råtthålet (se bild 2) och Dagar, månader och årstider 

(se bild 3) var introducerade på liknade sätt genom att eleverna själva hade fått upptäcka dem 

(se tabell 1). Samtliga av dessa tre visuella semiotiska resurser förändrades och uppdaterades 

kontinuerligt.  

 

 

  

Bild 2. Råtthålet (Nils Karlsson 
Pyssling 

Bild 3. Dagar, månader och årstider 

Bild 1. Begreppsvägg i matematik 
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7.1.2 Introduktion genom att de har presenterats för eleverna  

Vid introduktionen av de visuella semiotiska resurserna Engelskavägg (se bild 4) och 

Europabilder (se bild 5) informerade lärare B sina elever om arbetsområdet för respektive 

visuella semiotiska resurs samt att material kontinuerligt skulle sättas upp, under eller efter 

lektionerna, på bestämda ställen på klassrumsväggarna. Lärare B hänvisade inte regelbundet 

till Engelskaväggen och Europabilderna i undervisningen. Lärare B uppgav däremot att hen 

hänvisade till de båda visuella semiotiska resurserna vid avgränsade repetitionstillfällen. 

Lärare B gav också uttryck för att de båda visuella semiotiska resurserna användes i syfte att 

minnas vad de arbetat med och att hen kunde höra eleverna prata om de och titta mot de 

visuella semiotiska resurserna.  

 

Lärare D uppgav att hen introducerade skylten där det stod Spunkt (se bild 6), vilket står för 

Stor bokstav och punkt, och skylten Fröken jag är klar! (se bild 7) på liknande sätt genom att 

hen visade skyltarna för eleverna och berättade vad de stod för. Vad gällde skylten Fröken jag 

är klar! informerade lärare D även eleverna om att när den huvudsakliga uppgiften för 

lektionen var klar skulle de titta på skylten för att se vad de kunde välja på för följande 

uppgifter. Vidare i sin undervisning hänvisade lärare D till skyltarna för att svara på frågor 

från elever. Vad gällde skylten Spunkt påminde lärare D eleverna om dess innebörd genom att 

säga ordet Spunkt till eleverna. Lärare D kunde uppmärksamma att eleverna själva tittade på 

de båda visuella semiotiska resurserna samt att eleverna själva utan hänvisning använde sig av 

Fröken jag är klar! Under intervjun med lärare A uppgav hen att Tiokompisaffischen (se bild 

8) introducerades under en lektion där eleverna arbetade med ett konkret material. Lärare A 

hade sedan under samma lektion kopplat det konkreta materialet till affischen med 

tiokompisar genom att hen påpekade att affischen “är ju nästan som en bild” av det konkreta 

materialet. Vad gällde användningen av den visuella semiotiska resursen i undervisningen 

uppgav lärare A att hen pratade om affischen, refererade till den när den kunde användas samt 

påminde eleverna om att använda den. Lärare A beskrev att hen kunde se hur eleverna på eget 

initiativ vände sig om för att titta på affischen.  

 

Skala för ljudnivå (se bild 9) introducerades av lärare A genom att hen berättade om resursen 

samt hur den skulle användas. Lärare A beskrev sedan hur eleverna fick vara med och komma 

med konkreta exempel på vad de olika nivåerna innebar. Under lektionerna använde lärare A 

den visuella semiotiska resursen efter genomgången av lektionens innehåll genom att fråga 
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eleverna vilken ljudnivå de ansåg var lämplig. Vid de tillfällen under en lektion då den 

överenskomna ljudnivån hade överskridits beskrev lärare A att hen påpekade det för eleverna 

och hänvisade till den visuella semiotiska resursen för att påminna om överenskommelsen 

som gjorts tidigare. Lärare A beskrev hur hen kunde få påminnelser av elever vid tillfällen då 

hen glömt använda den visuella semiotiska resursen.  

 

Gemensamt för alla de visuella semiotiska resurser, vilka har introducerats genom att de har 

presenterats för eleverna (se tabell 1), är att dessa används aktivt genom kontinuerliga 

hänvisningar i undervisningen. Vad gäller samtliga resurser av denna typ uppgavs eleverna på 

eget initiativ titta på, söka sig till och/eller använda sig av dem.  

 

 

  

Bild 4. Engelskavägg Bild 5. Europabilder 

Bild 6. Spunkt 

Bild 7. Fröken jag är klar! Bild 8. Tiokompisaffisch 

Bild 9. Skala för ljudnivå 
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7.1.3 Introduktion genom att eleverna har fått arbeta med dem 

I samband med läsning av specifika skönlitterära barnböcker introducerades de visuella 

semiotiska resurserna Bu och Bä (se bild 10) samt Den sista draken i världen (se bild 11) 

genom att lärare C vid respektive lästillfälle plockade fram objekten. Vid lästillfällen gjordes 

pauser för att referera till de visuella semiotiska resurserna genom diskussioner utifrån dem 

och deras koppling till berättelserna. De visuella semiotiska resurserna placerades efter de 

tillfällen då det läst berättelserna ut i klassrummet där lärare C uppgav att deras vidare 

funktion bestod i att vara en dekoration. Ingen vidare hänvisning till de visuella semiotiska 

resurserna gjordes av lärare C, dock kunde hen se att eleverna tittade på samt pratade om Bu 

och Bä och Den sista draken i världen.  

 

Årshjulet (se bild 12) introducerades av lärare A genom att eleverna fick göra en praktisk 

övning med den visuella semiotiska resursen vilken enligt lärare A gick ut på att lägga bitarna 

i Årshjulet i rätt ordningsföljd. Den praktiska övningen följdes av en diskussion om månader 

och årstider. Efter lektionen då Årshjulet introducerades genom den praktiska övningen sattes 

den visuella semiotiska resursen upp på klassrumsväggen. Lärare A uppgav att användningen 

av den visuella semiotiska resursen i senare undervisning var begränsad till att hen markerade 

den aktuella månaden samt hänvisade till den i vissa diskussioner. Lärare A kunde inte notera 

att eleverna på eget initiativ använde sig av den visuella semiotiska resursen.  

 

De visuella semiotiska resurserna Bu och Bä, Den sista draken i världen och Årshjulet har alla 

introducerats genom att respektive visuell semiotisk resurs har använts i ett konkret 

sammanhang där eleverna har varit aktiva (se tabell 1). Ingen av dessa visuella semiotiska 

resurser har använts aktivt av någon av lärarna i deras senare undervisning.  

Bild 10. Bu och Bä Bild 11. Den sista 
draken i världen Bild 12. Årshjul 



VISUELLA SEMIOTISKA RESURSER  EMELIE KARLSSON 
  JOSEFINE MALM 

 27 

7.2 Lärarnas resonemang angående valen  

De anledningar samtliga deltagande lärare uppgav till varför de valt att sätta upp de valda 

visuella semiotiska resurserna på klassrumsväggarna var förhållandevis lika. Den primära 

anledningen var enligt samtliga lärare att de visuella semiotiska resurserna, som sattes upp, 

var aktuella för alla elever i klassen genom att de tillhörde ett aktuellt arbetsområde eller 

beskrev rutiner för lektioner. Lärare B poängterade vid flera tillfällen att hen upplevde en 

positiv effekt av att de valda visuella semiotiska resurserna placerades på klassrumsväggarna 

då det skapade motivation för såväl lärare B som för eleverna i klassen. Motivationen ansåg 

lärare B skapades genom att det blev tydligt vad de arbetat med och vad de lärt sig när det 

blev synligt på väggarna. Lärare B påpekade att “egentligen är den där en liten pepp för mig 

[...] och såklart också för att barnen ska bli lite peppade”. Lärare C uppgav att hen hade de 

valda visuella semiotiska resurserna framme i klassrummet för att eleverna skulle inspireras 

och att deras nyfikenhet kring berättelser skulle väckas. Anledningen till att lärare C använde 

tredimensionella objekt som visuella semiotiska resurser i sin undervisning istället för 

tvådimensionella bilder av samma objekt menade hen var med anledning av att objekten 

levandegjorde berättelserna på ett annat sätt.  

 

Samtliga lärare pratade om sina respektive visuella semiotiska resurser utifrån en 

minnesaspekt. Det huvudsakliga syftet med de visuella semiotiska resurserna hos lärare A och 

D angavs vara att påminna eleverna om vad de förväntades göra eller komma ihåg under 

lektionerna, till exempel hade de visuella semiotiska resurserna Skala för ljudnivå, 

Tiokompisaffisch, Spunkt och Fröken jag är klar! den funktionen. Lärare B och C angav att 

det huvudsakliga syftet med de visuella semiotiska resurserna, Begreppsvägg i matematik, 

Europabilder, Engelskaord, Råtthålet, Bu och Bä samt Den sista draken i världen, var att ge 

minnesbilder av vad eleverna hade arbetat med samt att för att synliggöra lärandet för 

eleverna.  

 

Lärare A, C och D nämnde att elever med svenska som andraspråk gynnades extra mycket av 

att någon av de valda visuella semiotiska resurserna fanns på klassrumsväggarna genom att 

det blev tydligare och mer konkret för de eleverna. Lärare A valde att låta Årshjulet (se bild 

12) finns kvar på klassrumsväggen med anledning av att det fanns elever med svenska som 

andraspråk i hens klass som ännu inte lärt sig månaderna och årstiderna och de kunde därför 

använda Årshjulet som stöd. Enligt lärare D fyllde den visuella semiotiska resursen Spunkt (se 
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bild 6) en viktig funktion för andraspråkselever dels i och med att ordet Spunkt var en 

förkortning, vilken enligt hen, var lättare att minnas innebörden av men också för att den 

påminde om något som vissa dess elever inte var bekanta med sedan tidigare. Lärare D 

menade att för andraspråkselever som inte var bekanta med svenska skrivregler kunde skylten 

och ordet påminna om de två avsedda reglerna stor bokstav och punkt. Lärare C kunde 

uppleva att de visuella semiotiska resurserna, i form av tredimensionella objekt, som hen 

använde i sin undervisning, gjorde berättelserna intressanta även för andraspråkselever som 

inte enligt lärare C visade någon större förståelse för berättelsen då de visuella semiotiska 

resurserna inte användes. När de visuella semiotiska resurserna användes i kombination med 

läsning av berättelserna kunde specifika ord kring objekten övas och lärare C kunde 

uppmärksamma hur även andraspråkseleverna på egen hand sökte sig till de visuella 

semiotiska resurserna efter läsningen.  

 

Lärare A nämnde att hen kunde se att elever med koncentrationssvårigheter gynnades särskilt 

av den visuella semiotiska resursen Skala för ljudnivå (se bild 9) genom att den bidrog till att 

skapa tydliga ramar för verksamheten i klassrummet. Lärare A uppgav även att elever i 

klassen, vilka enligt hen, i allmänhet hade svårt att anpassa sig till skolmiljön gynnades av de 

visuella semiotiska resurserna genom att det blev mer konkret. Lärare A menade att ”för 

många av eleverna så kanske bara de orden flyger in och ut igen men när man har det på tryck 

med illustrationer och text eller vad det nu är så blir det verkligen något som man kan 

greppa”.  

 

Vad gällde placeringen av de visuella semitiska resurserna i klassrummet hävdade lärare A, B 

och D att deras respektive avsikt var att samtliga av deras resurser hade placerats där de var 

synliga och tillgängliga för alla elever i klassrummet. Lärare A uppgav även att hen hade 

placerat vissa av eleverna utifrån var de visuella semiotiska resurserna var uppsatta för att de 

elever som behövde påminnas mer skulle sitta närmare de/den visuella semiotiska resursen 

som just de eleverna gynnades extra av. Lärare C ansåg inte att placeringen av de visuella 

semiotiska resurserna i hens klassrum var av någon betydelse då hen inte använde de visuella 

semiotiska resurserna i sin undervisning vid senare tillfällen.  

  



VISUELLA SEMIOTISKA RESURSER  EMELIE KARLSSON 
  JOSEFINE MALM 

 29 

8. Diskussion och slutsatser  

I följande avsnitt diskuteras resultaten från analysen av insamlade data, utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter som presenterats i avsnitt 4 samt den tidigare forskning som 

presenterats i avsnitt 3. Avsnittets rubriker är indelade enligt samma struktur som studiens 

frågeställning. Utifrån det här avsnittet var det möjligt att konstatera att samtliga visuella 

semiotiska resurser, som har undersökts, i vår studie fyllde någon form av funktion för 

eleverna.  

8.1 Introduktion och användning i undervisningen 

I avsnitt 3 beskrivs hur socialsemiotik och semiotiska resurser existerar i och är beroende av 

sitt sammanhang för att kunna användas och tolkas. Introduktionen av de visuella semiotiska 

resurserna kan tolkas som lärarnas verktyg för att förmedla det tänkta sammanhanget för varje 

visuell semiotisk resurs till eleverna. Att deltagandet i ett sammanhang är centralt för att 

kunna skapa förståelse beskrivs i avsnitt 3.1 med hänvisning till Säljö (2010) samt i avsnitt 

4.1 med hänvisning till Leijon & Lindstrand (2013) och Van Leeuwen (2005). Att förståelse 

för sammanhanget är av betydelse framkom även av resultatet i vår studie. Ett samband går att 

se mellan hur de visuella semiotiska resurserna introducerades, det vill säga, hur 

sammanhanget presenterades, och i vilken utsträckning de visuella semiotiska resurserna 

senare kom att användas av såväl lärarna som eleverna. De visuella semiotiska resurser, vilka 

introducerades genom att de presenterades för eleverna (se tabell 1), visade sig även vara de 

visuella semiotiska resurser som lärarna kunde uppge att de mest aktivt använde sig av 

och/eller hänvisade till i sin undervisning. Även eleverna uppgavs använda sig av de här 

visuella semiotiska resurserna på egen hand. Lärarna som deltog i studien kunde inte notera 

att eleverna på egen hand använde samtliga av de visuella semiotiska resurser, som 

introducerades genom att eleverna fick upptäcka dem eller genom att eleverna fick arbeta med 

dem (se tabell 1). Inte heller kunde lärarna uppge att de hänvisade till och/eller använde sig av 

samtliga av dessa visuella semiotiska resurser kontinuerligt i sin undervisning. Att eleverna 

inte själva sökte sig till och/eller använde sig av vissa av de visuella semiotiska resurserna, 

som hade introducerats på annat sätt än genom en presentation, verkar tyda på att 

sammanhanget inte hade framgått tillräckligt tydligt, då ett tydligt sammanhang är en 

förutsättning för att kunna tolka och använda semiotiska resurser (se avsnitt 3.1 samt 4.1).  
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8.2 Lärarnas resonemang angående valen  

Vid val av visuella semiotiska resurser att sätta upp på klassrumsväggarna samt var dessa 

visuella semiotiska resurser placerades uppgav samtliga lärare att de hade utgått från sin klass 

som helhet. De visuella semiotiska resurserna var aktuella för alla elever och hade placerats så 

att dessa var synliga för eleverna i klassrummet. Det centrala för samtliga deltagande lärare 

var klassen som helhet men de kunde även se att vissa elever gynnades extra mycket. Nedan 

följer en diskussion vilken behandlar aspekterna repetition, elever i behov av särskilt stöd 

samt andraspråkselever.  

8.2.1 Repetition 

De anledningar lärarna angav till att de visuella semiotiska resurserna placerades på väggarna 

i klassrummen var för att påminna eleverna om vad de hade arbetat med samt för att påminna 

eleverna om vad de förväntades göra under lektionerna och hur. Dessa sätt att använda de 

visuella semiotiska resurserna på kunde ses som två olika sätt, genom vilka eleverna fick 

möjlighet att repetera sina kunskaper. Den repetitionen kunde, enligt vad som framkom, ske 

genom ett aktivt initiativ av läraren eller på elevernas egna initiativ. Enligt Hwang och 

Nilsson (2011) är repetition är en av flera minnesstrategier för att lagra information till 

långtidsminnet (se avsnitt 3.2). En slutsats som kunde dras med stöd från Hwangs och 

Nilssons (2011) resonemang är att så länge de visuella semiotiska resurserna på något sätt 

används för att repetera kunskaper så fyller de visuella semiotiska resurserna en funktion. 

8.2.2 Elever i behov av särskilt stöd  

I analysen av resultatet framgick att lärare A kunde uppmärksamma att elever med 

koncentrationssvårigheter gynnades särskilt av de visuella semiotiska resurserna genom att 

dessa bidrog till att skapa tydliga ramar för verksamheten i klassrummet. De tydliga ramarna 

som den deltagande läraren berättade om påminner om den funktion som Heister Trygg 

(2008) beskriver att bilder kan ha genom att förmedla vad som ska göras och i vilken ordning 

(se avsnitt 3.4). Material på väggarna kan, enligt Tufvesson (2007), ha ytterligare positiva 

effekter för barn med koncentrationssvårigheter så som ADHD och autism, om materialen 

sätts upp och förblir oförändrade under en längre period (se avsnitt 3.4.1). En slutsats som 

kunde dras utifrån det här var att så länge de visuella semiotiska resurserna inte sattes upp 

tillfälligt och inte förändrades kontinuerligt kunde dessa ge positiva effekter för barn med 

koncentrationssvårigheter. En av flera olika positiva effekter skulle då kunna vara det som 

lärare A nämnde om att de visuella semiotiska resurserna skapade tydliga ramar för 
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verksamheten i klassrummet.  Tufvesson (2007) redogör också för att material, som sitter på 

väggarna, kan ha negativa effekter på barn med koncentrationssvårigheter, så som ADHD och 

autism, om materialens detaljer förändras, om de sitter uppe tillfälligt eller om antalet saker 

som sitter uppe är för stort (se avsnitt 3.4.1), vilket betyder att visuella semiotiska resurser 

likaväl kan vara negativt för barn med koncentrationssvårigheter.   

8.2.3 Andraspråkselever 

Enligt Gibbons (2013) är ämnesspecifika ord, som sätts upp på väggarna, samt bilder och 

symboler i kombination med talat eller skrivet språk ett viktigt språkligt stöd för 

andraspråkselever (se avsnitt 3.3). Trots det angav ingen av de fyra deltagande lärarna det 

som en primär anledning till att de hade satt upp sina visuella semiotiska resurser på 

klassrumsväggarna. Oavsett om andraspråkselever hade tagits i beaktande av lärarna eller inte 

kan vi anta att så länge visuella semiotiska resurser där bilder och symboler i kombination 

med skrivet språk och/eller ämnesspecifika ord fanns så gynnades de elever i klasserna som 

hade svenska som andraspråk. Om läraren dessutom hade introducerat den visuella semiotiska 

resursen genom att presentera den för eleverna bör andraspråkselever, enligt vad Gibbons 

(2013) kommit fram till, ha gynnats i ännu större utsträckning (se avsnitt 3.3).  
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9. Konklusion 

Oavsett om begreppet semiotiska resurser, som har valts i vår studie, eller begreppet 

inskriptioner väljs visar forskning inom såväl det socialsemiotiska perspektivet (se avsnitt 4.1) 

som inom den sociokulturella traditionen (se avsnitt 3.1) att sammanhanget är av stor 

betydelse för förståelsen och användningen av resurserna/inskriptionerna. Vår studie visade 

att det är av stor vikt att lärare planerar hur sammanhanget ska skapas och tydliggöras för 

eleverna genom introduktion av de visuella semiotiska resurser, som sätts upp på väggarna, i 

klassrummet. När sammanhanget sedan är skapat bör en tydlig planering från lärarens sida 

finnas gällande hur den visuella semiotiska resursen ska användas i undervisningen av lärare 

och elever. Är introduktionen inte tillräckligt tydlig och den fortsatta användningen inte är 

genomtänkt riskerar den tänkta funktionen av de visuella semiotiska resurserna att gå förlorad. 

Viktigt för lärare att ha i åtanke är hur de visuella semiotiska resurserna, som sätts upp på 

klassrumsväggar, är utformade med anledning av att material på väggar kan störa 

koncentrationen samt ha negativa effekter på vissa barn (se avsnitt 8.2.2). 

 

Perspektiv för vidare forskning inom området visuella semiotiska resurser, på 

klassrumsväggar, skulle kunna vara hur det totala antalet visuella semiotiska resurser, som 

finns på väggarna i ett klassrum, påverkar koncentrationen hos eleverna i klassen samt hur 

eleverna upplever funktionen och nyttan av dem. Intressant att undersöka skulle även vara 

huruvida de visuella semiotiska resurserna hjälper eleverna att minnas på egen hand eller om 

eleverna blir beroende av att dem finns tillgängliga och därför inte klarar sig utan dem (se 

avsnitt 3.4). Att genom en experimentell studie undersöka om de visuella semiotiska 

resurserna hade gett större effekt om dessa inte suttit uppe på klassrumsväggarna utan istället 

bara visats vid själva lektionstillfället, antingen digitalt eller i form av en tillfällig 

plansch/skylt, hade även varit ett intressant perspektiv för vidare forskning. Den vidare 

forskningen inom området ser vi med fördel kan bedrivas ur ett elevperspektiv samt på flera 

olika skolor och med ett större underlag än vad som användes i den här studien.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Till dig som är lärare för årskurserna F-3 på XXX  
Information om en studie av visuella semiotiska resurser 
 
Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. Vi som ska skriva det här självständiga arbetet heter Emelie Karlsson och Josefine 
Malm.   
 
Deltagandet i studien innebär en observation av visuella semiotiska resurser på 
klassrumsväggarna av t.ex. planscher, skyltar och lappar samt en kortare intervju med dig som 
lärare. Utgångspunkten för intervjuerna är de visuella semiotiska resurserna i ditt klassrum. 
Intervjuerna kommer ske enskilt och ditt deltagande i studien beräknas ta ungefär 30 minuter. 
Observation och intervju kommer ske vid samma tillfälle och studien kommer genomföras 
under vecka 48.  
 
Deltagare i studien kommer väljas ut slumpvis. Från varje årskurs kommer en lärare få 
möjlighet att delta.  
 
Vi kommer samla in data genom att fotografera de visuella semiotiska resurserna på 
klassrumsväggarna samt genom ljudupptagning från intervjun. Materialet kommer att 
hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 
personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 
kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 
forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, utan att någon 
motivering behöver anges, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 
ersättning utgår.  
 
Om du är intresserad av att delta i studien skriver du under medgivandeblanketten, stoppar 
blanketten i svarskuvertet och lägger kuvertet i lådan för medgivandeblanketter som kommer 
finnas på den långa bänken i personalrummet senast fredag 24/11 innan klockan 14.00. Om 
du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 
nedan för kontaktuppgifter).  
 
Kontaktuppgifter till oss som genomför studien:  
Emelie Karlsson, XXX 
Josefine Malm, XXX  
 
Studiens handledare: Tomas Persson, Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier.  
tel.XXX , e-post: XXX  
Uppsala 21 november 2017 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Till dig som är lärare för årskurserna F-3 på XXX 
Medgivande till deltagande i en studie  
 
Studien, som kommer att handla om visuella semiotiska resurser, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emelie Karlsson och Josefine Malm som 
går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att de visuella semiotiska 
resurserna på mina klassrumsväggar kommer observeras och dokumenteras samt att jag 
kommer delta i en enskild intervju.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, utan att behöva motiveras. Jag vet att jag kan begära 
att forskning inte utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras och presenteras 
på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 
forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 
ändamål. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.  
 
 
 
Lärarens namn: .......................................................................  
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
 
.......................................................................  
Underskrift 
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Bilaga 3. Frågeformulär inför intervju 

Frågeformulär till dig som klasslärare inför intervju angående visuella semiotiska 
resurser på klassrumsväggar. 
 
 
Lärare A 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Visuella semiotiska resurser 
Visuella semiotiska resurser är text (siffror och bokstäver) och/eller illustrationer som 
tillsammans kan användas för att kommunicera och skapa förståelse.  I den här studien är det 
avgränsat till bland annat alfabet, talrader, arbetsordningar, ord och begrepp och årshjul. 
Elevproducerade verk är inte av intresse för studien.  
 
Välj ut tre av de visuella semiotiska resurserna som du har på dina klassrumsväggar och 
namnge eller beskriv kort vad de är vid punkterna nedan. Gör dina val förutsättningslöst och 
utan inbördes ordning.  
 

 

 
Lärare i årskurs:  
 
Antal år som yrkesverksam lärare:  
 
Antal år som yrkesverksam lärare på lågstadiet: 

• ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

Tre identiska frågeupplägg användes för de tre olika visuella semiotiska resurser följt av en 
slutfråga.  
 
Visuell semiotisk resurs 1 
- hur länge har den valda visuella semiotiska resursen suttit uppe på klassrumsväggen? 
 
- hur länge uppskattar du att den visuella semiotiska resursen kommer sitta uppe på 
klassrumsväggen? 
 
- på vilket sätt introducerade du den valda visuella semiotiska resursen? 
     Exempel på följdfrågor: 
     - på vilket sätt? 
     - hur då? 
     - kan du utveckla ditt svar? 
     - om du inte har introducerat den visuella semiotiska resursen, hur har du gjort eleverna 
medvetna om att den visuella semiotiska resursen finns?  
           - vilken funktion tänker du att den visuella semiotiska resursen ska fylla för eleverna? 
 
- hur används den valda visuella semiotiska resursen aktivt i undervisningen av dig som 
lärare? 
      Exempel på följdfrågor: 
      - på vilket sätt? 
      - varför väljer du att använda den visuella semiotiska resursen på just det sättet? 
 
- kan du se att eleverna på egen hand använder sig av den visuella semiotiska resursen? 
            - på vilket sätt? 
 
- vilka olika anledningar finns till att du har satt upp just den här visuella semiotiska 
resursen på klassrumsväggen?  
     - vilken betydelse tror du att placeringen av den visuella semiotiska resursen har för 
användningen av den visuella semiotiska resursen?  
 
- kan du se att det finns specifika elever som gynnas extra mycket av att den visuella 
semiotiska resursen sitter uppsatt på klassrumsväggen och vilka är deras speciella 
behov?  
 
- hur tänkte du angående placering av den visuella semiotiska resursen? 
           - har specifika elevers behov påverkat placeringen av den visuella semiotiska resursen? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
- är det något du vill tillägga gällande de här tre visuella semiotiska resurserna? 
 


