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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka typer av relationer mellan modaliteterna skrift och bild som 

tillsammans bildar en text. Centrala begrepp så som multimodalitet, literacy och det vidgade 

textbegreppet behandlas i teoridelen och återkopplas till i diskussionen. Metoden som valts är en 

innehållsanalys av text med Unsworths (2006) analysverktyg som utgångspunkt. Fem läromedel 

har analyserats varav två storböcker, två lillböcker och en läsebok. I ett första skede har typer av 

relationer undersökts i de olika läromedlen och därefter har en jämförande analys gjorts för att 

undersöka eventuella skillnader, i linje med syftet.  

 

Analysen visar på att typer av relationer mellan skrift och bild inte skiljer sig avsevärt åt mellan de 

utvalda läromedlen. Avvikelser är inte vanligt förekommande och en slutsats som kan dras av 

detta är att bilden inte endast finns till för att underhålla, utan tjänar ett syfte eftersom den 

överensstämmer med skriften. I de flesta fall är modaliteterna av samstämmighet och ökning av 

information. Ökningen skapar en möjlighet för ett utökat meningserbjudande av budskapet som 

kan ge eleverna stöd i sin läsning. Ökningen kan också utnyttjas i samtalet runt innehållet i 

böckerna. Konjunktiva förbindelser i både textens skrift och bild kan också sägas vara en typ av 

ökning och kan hjälpa eleverna att orientera sig gällande tid, plats och händelse. En pedagogisk 

konsekvens av detta är att eleverna behöver få kunskap om att bilden och skriften kan användas 

som resurser för att förstå en text. Denna medvetenhet kan utveckla literacy hos eleverna. 

 

 

Nyckelord: bild, literacy, multimodalitet, skrift, text, tidig läsinlärning 
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1 Inledning 

Att en bild säger mer än tusen ord är ett ordspråk som de flesta hört. Om en bild säger mer än 

tusen ord, kan då tusen ord säga mer än en bild? En mer betydelsefull fundering som istället kan 

lyftas fram är vad skrift och bild gemensamt kan ge för budskap i en text eller vilka 

meningserbjudanden de står för i sig själva. Något som är säkert är att både skriften och bilden 

finns till för att förmedla ett budskap till mottagaren. De har också samma härstamning, nämligen 

i tecknet. Tecknet är en förutsättning för alla kommunikation, förutom kroppsspråk och ljud 

(Bergström Carlssons 2010, s. 15). Samspelet som väcks mellan skrift och bild finns både på 

pappret eller dataskärmen och i mottagarens medvetna. Samspelet skapar en förutsättning för att 

budskapet i informationen kan nå fram med dess avsedda effekt.  

 

Både bild och skrift är viktiga för ett barn som ska lära sig läsa. Små barn som pekar i sin 

bilderbok och uttalar sina första ord kan sägas läsa boken. Barnet läser bilden och hämtar 

meningsfull information från denna. I de tidiga skolåren ska barnen sedan börja läsa genom att 

använda sig av den typografiska texten, det vill säga skriften. Läromedel riktade mot dessa åldrar 

innehåller oftast både skrift och bilder som kan hjälpa läsaren att förstå sammanhanget. 

Relationen mellan bild och skrift kan vara av olika slag och detta fångade mitt intresse när jag 

började göra efterforskningar på hur olika uttrycksformer kan bidra till att skapa ett meningsfullt 

budskap. Därmed tog jag beslutet att undersöka typer av relationer mellan skrift och bild och 

följande uppsats tog sin form.  
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2 Bakgrund 

Är det här en text? Enligt Nationalencyklopedin är en text ett ”flätverk”, ett ”språkligt yttrande, 

vanligen skrivet eller tryckt, ibland även muntligt”.1 Bergström (2010, s. 97) förklarar också 

begreppet text som ”sammanflätning” och menar att det nu för tiden kallas för det vidgade 

textbegreppet. Text är alltså något sammanflätat och behöver inte endast bestå av det skrivna 

ordet. Även bilder och andra multimodala uttrycksformer så som tal, dans och musik ryms inom 

det vidgade textbegreppet. ”A multimodal approach to representations offers a choice of 

modes”, skriver Gunther Kress i sin bok Multimodality. A social semiotic approach to contemporary 

communication (2010). De olika modaliteterna kan sägas vara byggklossar till en helhet och därmed 

kan budskap framföras på olika meningsfulla sätt. Samspelet mellan text och bild kan även ges 

den gemensamma beteckningen text, skriver Bergström (2010, s. 97). För att undvika en 

begreppsförvirring i denna studie kommer i fortsättningen begreppet skrift användas som 

betydelse för det skrivna ordet. Detta begrepp ställs mot begreppet bild. Tillsammans bildar de en 

(visuell) text (Gunnarsson & Karlsson 2007, s. 21). 

 

Fortsättningsvis presenterade Skolverket för ett par år sedan en artikel med rubriken och frågan 

”Vad har bilder med skriv- och läsutveckling att göra?” (Skolverket 2011-10-03). Artikeln 

uttrycker betydelsen av den läs- och skrivförmågan som innebär att eleverna kan skapa, tolka och 

kommunicera med bilder. Detta blir alltmer viktigt i och med samhällets växande visuella 

uttrycksformer. Ur artikeln framgår dessutom att barns kompetens att tolka bilder kommer långt 

före den typografiska textförståelsen. Dagens barn är en del av en kulturell värld och får på 

många sätt vägar in i skriftspråket. Från tidig ålder tolkar de symboler, bilder och texter från sin 

omgivning- från det de leker med, har på sig eller äter. De blir själva deltagare och språkligt 

engagerade. Den läsning som sker är en multimodal läsning.  

 

Kress et al. (2001, s. 1) menar att ”…learning can no longer be treated as a process which 

depends on language centrally, or even dominantly.”. Mening skapas istället utifrån varje 

utrycksform, i ett samspel mellan dessa. De texter och läromedel som barnen sedan kommer i 

kontakt med i skolan är i princip alltid multimodala. Därmed kan även svenskämnet påstås vara 

multimodalt. I tryckta läromedel används ofta två modaliteter; skrift och bild, för att skapa 

betydelse. Läroplanen för grundskolan (Lgr11) uttrycker hur skolan ska ansvara för att varje elev 

”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans…” (Skolverket 2011, s. 13) och att eleverna ska få utveckla sin förmåga att kommunicera 

med bilder för att uttrycka budskap (ibid, s. 24). I Lgr11 under centralt innehåll över de mål 

                                                 
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/text 
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eleven ska ha uppnått innan slutet av årskurs 3 beskrivs även att eleven ska få kunskaper om 

”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.” samt få 

”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." (ibid, s. 124). Lgr11 framhåller 

betydelsen av att eleverna få komma i kontakt med multimodalitet. Liberg et al. (2007, s. 9) 

betonar att människan är multimodal i sitt lärande. Undervisningen bör därför vara varierande 

och skapa kunskap på många sätt. Om eleverna i den tidiga skolåldern ska få kunskaper om texter 

som kombinerar ord och bild väcks frågor med didaktisk relevans- Vilken roll spelar bilderna i 

elevernas tidiga läsinlärning? Hur integreras kombinationen av skrift och bild? Berättar skriften 

och bilderna samma historia? Hur kan elever ta hjälp av sambandet mellan skrift och bild i sin 

tidiga läsning- och skrivinlärning? 

 

I den tidiga läsinlärningen behöver eleverna få ett intresse för läsningen och läsa i stor mängd. 

Om relationen mellan bild och skrift kan vara ett hjälpmedel för eleverna, tror jag att de fortare 

kan utvecklas till att bli effektiva läsare. En sådan kunskap skulle vara ett stort bidrag att få med 

sig i mitt kommande jobb som lärare. Med denna bakgrund ämnar jag undersöka typer av 

relationer mellan skrift och bild i fem utvalda läromedel för den tidiga läsinlärningen. 

 



 

8 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Literacy 

Literacy-begreppet har förändrats över tid och begreppets innebörd har vidgats. Under en lång 

tid bestod literacy endast av läsande och skrivande, men införlivar idag även det muntliga språket 

samt multimodala aspekter. Det finns ingen adekvat översättning av det engelska ordet till 

svenska (Fast 2008, s. 39f). Roger Säljö (2005, s. 208) tolkar begreppet som ”skriftspråkliga 

aktiviteter”. Han menar att literacy är mer än att tekniskt kunna avkoda ord. Ur en text kan eleven 

exempelvis dra egna slutsatser och koppla det till sina tidiga erfarenheter. Detta brukar kalls 

critical literacy av literacy-forskare (Fast 2008, s. 42).  

 

Elmfeldt & Erixon (2007, s. 113ff) förklarar att literacy ingår i ett semantiskt fält som inkluderar 

förmågan att kunna agera och handla som en medborgare, med begrepp som demokratiska 

rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet i fokus. Detta bevisar att literacy är mer än ett snävt 

begrepp som handlar om kognitiva förmågor eller motoriska kompetenser. Olika typer av literacy 

utvecklas i sociala sammanhang och fungerar därefter. Meningsskapande genom den tryckta 

texten är följaktigen endast en form av literacy. Idag utmanas och integreras begreppet med hjälp 

av andra medieteknologier som relaterar med varandra och skapar meningsfulla budskap, genom 

multimodalitet. 

 

3.2 Multimodalitet  

Multimodala texter är en del av literacy-begreppet och består av texter som blandar bilder och 

tryckt text (Fast 2008, s. 39). Kress (2010, s. 28) förklarar att inom multimodalitetens olika 

uttrycksformer (modes) finns, förutom skrift och bild, även bilder i rörelse, musik, 3d-modeller 

och färg. Var uttrycksform erbjuder sin egen potential och blir därmed anpassningsbar för 

specifika representations- och kommunikationssituationer. Kress poängterar att flera 

multimodaliteter oftast används i kommunikation för att uppnå ett specifikt syfte för mottagaren: 

Detta beskriver även Kress tillsammans med van Leeuwen (2001, s. 1):”… the ’same’ meanings 

can often be expressed in different semiotic modes.”. Modaliteter i samspel ger en formgivning 

(design) som resulterar i vilket budskap (message) som når fram till mottagaren. Formgivningen 

grundar sig på vilka val som gjorts och vilka som valts bort och bär därmed på en makt i form av 

social, ekonomisk och kulturell skepnad (Kress 2010, s. 28).  
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Sigrid Norris (2004, s. 102) beskriver att kommunikationens uttrycksformer genom 

multimodalitet ”are intricately interwoven, they are not easily separable, and they are interlinked 

and often interdependent.” Slutsatsen som dras är att kommunikation förloras vid analys av en 

multimodalitet och inte en annan. Vidare diskuterar Jewitt (2004, s. 184) multimodaliteten i 

relation till ny media. I och med det växande teknologiska samhället, utökas multimodaliteter i 

relation till varandra. Kress och van Leeuwen (2011, s. 2) menar att digitaliseringen har inneburit 

att de olika uttrycksformerna har blivit en de samma och kan utnyttjas av en och samma ”multi-

skilled” person. I Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication drar Kress och 

Leeuwen slutsatsen att mening skapas ständigt vid kommunikation, oberoende uttrycksform. Då 

en uttrycksform inkluderas för att föra fram ett budskap, blir det en del av den kulturella och 

semiotiska resursen i en kultur. ”In every mode of the multimodal ensemble there is always 

’work’ with all the available representational forms, and such work is always meaningful.” (ibid, s. 

11f).  

 

3.3 Ett vidgat textbegrepp  

Meningsskapande kommunikation är genomförbart på flertalet olika vis, exempelvis genom 

litteratur, samtal, bild, film musik drama eller rörelse. Meningsskapandet är därmed medierat det 

vill säga sker via olika språkliga uttrycksformer. Då kommunikationen genom skrift sker genom 

andra budskap än endast det skrivna ordet används begreppet ett vidgat textbegrepp. Liberg et al. 

(2007, s. 8) betonar att barn som växer i upp i språkligt rika miljöer får större möjlighet till att 

förstå och påverka sin egen situation och närmiljö. Av denna anledning är det av största vikt att 

förskolan och skolan stimulerar och stödjer elevernas språkliga utveckling. Inom det vidgade 

textbegreppet måste nya medier och olika former av populärkultur inkluderas i och med vår 

digitaliserade värld och därmed även ges utrymme för i undervisningen (ibid, s. 11).  

 

Det finns olika sätt att prata om text. I dagens skola är text mer än vad det traditionellt har varit. 

”Vidgat” betyder att det handlar om ett nytt, annorlunda och bredare perspektiv, där även bilder 

inkluderas. Texten i det vidgade textbegreppet är en meningsfull helhet, innehållande kulturella 

artefakter, som används vid kommunikation. Det finns med andra ord ett multimodalt perspektiv 

på texter (Gunnarsson & Karlsson 2007, s. 20f). Med det menas att i det vidgade textbegreppet 

kan texten bestå av vilket sorts teckensystem som helst, så som bokstäver, bilder, film, ljut etc. 

(ibid, s. 80). 

 

I Ett vidgat textbegrepp sammanfattar Gunnarsson och Karlsson (2007, s. 25) begreppet genom att 

poängtera att det generellt utmanar föreställningar om språket som bärare av mening och 

sammanhang och att det även kontextualiserar texten. Det utmanar föreställningar om stabilitet 

samt utmanar föreställningar om struktur. Utöver dessa punkter hävdar författarna att ett vidgat 
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textbegrepp kan leda till att fokus övergår från själva texten till verksamheten och textens 

användning.  

 

3.4 Relation mellan skrift och bild 

Utgångspunkten för analysen av relationen mellan skrift och bild sker genom Unsworths (2006) 

syn på dessa modaliteter. I ett samhälle med allt fler texter där skrift och bild kombineras finns ett 

behov att gå ett steg längre än den logiska literacy-forskningen, förespråkar Unsworth (2006). 

Skriften som en resurs för pedagogisk literacy måste utökas till att inkludera beskrivningar om 

bilden som en meningsfull resurs. För att finna betydelsen mellan skrift och bild använder sig 

Unsworth (2006) av ett semiotiskt funktionellt perspektiv som syftar till att beskriva betydelsen 

av multimodala texters meningsfullhet. Inom semiotiken studeras teckens mening och i detta fall 

sätts tecken i ett sammanhang där relationer mellan skrift och bild undersöks (Kress 2010, s. 62). 

Det är av betydelse att utveckla ett metaspråk för att lärare och studenter ska kunna diskutera 

dessa meningsfulla resurser, menar Unsworth (2006, s. 55). 

 

Unsworth (2006) argumenterar för att literacy-undervisning måste innehålla bildens betydelse, 

och andra uttrycksformer därtill. Författaren beskriver hur de nationella läroplanerna i England 

samt engelskundervisningen i Australien uttrycker hur eleverna ska få kunskap om metaspråk och 

grammatik. Dock står det inte explicit att det ska vara sådan undervisning i betydelse av att 

beskriva meningsfulla uttrycksformer av bilder och skrift-bild i interaktion. När krav har ställts på 

att inkludera multimodala aspekter i undervisningen har många lärare applicerat Kress och van 

Leeuwens visuella och verbala grammatik (se rubrik: ”Analys av text”), med utgångspunkt i 

systemic-functional linguistics (SFL) (ibid, s. 55f). Unsworth (2006) menar att analysen behöver gå 

djupare in på korsningen mellan skrift och bild. Multimodalitet bör beskriva dels vilka egenskaper 

varje uttrycksform/modalitet bär på, dels på vilka sätt en modalitet bidrar till meningsfullheten i 

textens helhet (ibid, s. 59). Det som ligger i fokus för Unsworths undersökning och även till 

grund för kommande analys i denna studie, är ”Describing resources for the inter-modal 

construction of ideational meaning”. Hur kan skrift och bild samverka för att skapa en avsiktlig 

meningsbetydelse? Interaktionen mellan skrift och bild undersöks och kan vara av 

samstämmighet (concurrance), komplementaritet (complementary) eller koppling (connection).  

 

3.4.1 Samstämmighet 

Relationen skrift-bild kan vara ”one of instantiation”, det vill säga bilden representerar den 

abstrakta betydelsen av skriften, eller tvärtom. Detta innebär en redundans (redundancy) som 

betyder att information upprepas, utan att tillföra ny information. En text som visar sambandet 
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mellan modaliteterna kan samtidigt tillägga annan information (additional information). Denna 

information är överflödig. Konsekvensen blir en slags exemplifiering (examplification), men 

relationen mellan skrift och bild kvarstår vare sig skriften eller bilden skulle vara mer generell. 

Den sista typen av samstämmighet är när två semiotiska resurser bildar en rumslig homogen 

enhet (homospatiality). Ett exempelvis kan vara en bild med rök som stiger och bildar ordet 

”varmt” (ibid, s. 60f). 

  

3.4.2 Komplementaritet 

Sambandet kan också vara komplementärt. Med det menas att vad som representeras i skriften 

inte helt överensstämmer med vad som representeras i bilden. Den olika informationen fungerar 

då på ett kompletterande sätt och ger en helhetsbild som inte uttrycksätten på egna ben hade 

kunnat bidra med. En typ av komplementaritet är ökning (augmentation). Den informationen 

som ges i en av modaliteterna överenskommer då med informationen i den andra modaliteten, 

men ger ytterligare information (additional information). Denna typ av samband är av stor vikt i 

bilderböcker för barn, då innehållet ges stora möjligheter för tolkning. En annan anblick på 

komplementaritet är avvikelse (divergence), där skriftens och bildens innehåll är motsatta. Både i 

barnböcker och i serier (comic books) kan avvikelsen vara ett hinder för läsaren (ibid, s. 62f). 

 

3.4.3 Koppling 

Det finns två typer av koppling mellan skrift och text. Projektion (projection) är den ena typen 

och den vanligaste varianten av denna typ innehåller citat eller referat av tal eller tankar. 

Pratbubblor i serier är ett bra exempel. Det handlar om att verbet i skriften realiseras i och med 

bilden och inte bara med ord. De representerade deltagarna i texten kommunicerar då med de 

interaktiva deltagarna.  

 

Den andra typen innehåller konjunktiva förbindelser (conjunctive relations) som kopplar ihop tid, 

plats och händelse mellan skrift och bild. Temporala relationer kan exempelvis ofta hittas i 

bildböcker där skriften och bilderna är positionerade direkt närliggande varandra och skapar en 

gemensam konstruktion med fördelningen av information (ibid, s. 63ff).  
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3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 Bilder 

I början av sin läsinlärning tar barn ofta hjälp av bilderna för att skapa ett sammanhang och en 

mening i texten. Fast (2008, s. 88) framhåller att bilderna i en bok lägger en lika viktig grund för 

literacy som den lästa texten. När en bok som endast består av bilder läses, kan barnet med hjälp 

av bilderna ”skriva” berättelsen. Bilderna kan förmedla hur karaktärerna i boken ser ut, var de 

befinner sig, vad de gör, vilka känslor de förmedlar etc. Flera händelser förekommer ofta i samma 

bild. 

 

Anna Sparrman (2002, s. 35f) menar att läsning av bilder är kulturellt präglat och hennes 

avhandling syftar till att förstå barn som användare av visuell kultur. Bilden i en visuell kultur 

anser Sparrman kan vara mycket värdefull för individer känslomässigt, socialt och kulturellt, men 

också att individer omges av mängder av bilder vardagligen som de inte har något personligt 

förhållande till. Fokus har gått från att fokusera på bilders estetiska värde till bilders kulturella 

mening. En slutsats som Sparrman (2002, s. 93) lägger fram är att barn i sina praktiker bemöter 

och använder bilder på ett varierande sätt. Barnen gör verbala beskrivningar av bilder och 

använder dem som en del i deras identitetsskapande. Av analysen framkommer också att bilders 

betydelser är kopplade till tid, plats och lokal kultur. Det visuella fungerar som ett medel för 

barnen att ta sig fram i och förstå sin omvärld (ibid, s. 118). Fortsättningsvis beskriver hon att 

barnen både har viss kunskap i att läsa och tolka visuellt, samt förhålla sig kritiskt till detta, men 

att denna inlärning inte är medveten eller strategisk. Genom att använda en annan terminologi 

eller att införa visuell läskunnighet på schemat på förskole-enheten skulle detta fenomen både 

kunna problematiseras och få andra innebörder för barn och pedagoger (ibid, s. 118f).  

 

Bildspråket kan påstås vara ett unikt språk som alla människor på olika sätt kan uttrycka sina 

tankar igenom, menar Liberg et al. (2007, s. 14ff). Forskarna diskuterar hur bildspråket skiljer sig 

från verbalspråket genom att man i bilden kan skapa genom orden, skapa rum samt djup. Den 

skrivna texten kan beskriva och gestalta, men aldrig avbilda eller likna det den beskriver. Ett 

fördelaktigt drag för bilden är att den är läsbar i de flesta kulturer till skillnad från den skrivna 

texten som måste ändras för att budskapet ska nå fram. Det finns tre faktorer som är avgörande 

för bildspråket: rum (djup/rymd, avstånd), ikonicitet (likhet) samt aktivering. Bilder kan också ge 

utrymme för olika betydelsetolkningar. Detta exemplifieras genom att beskriva en ek som 

antingen kan vara endast en ek eller symbolisera styrka, kraft, ålder etc. Barn lägger oftast inte 

stor vikt vid likheten med det som avbildas, medan denna ikonicitet ofta hämmar vuxnas 

bildskapande. Det finns emellertid två sätt att bli medlem inom ”den bildspråkande klassen”. 

Detta är möjligt genom att antingen skapa bilder eller engagera sig för bilder som andra skapat. 
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Skolans roll för den skriftspråkliga socialiseringen är av stor betydelse då skolan kan erbjuda 

materiella resurser som hemmet kan lida brist på. 

 

3.5.2 Skrift  

Skriften har länge fungerat som en dominerande utrycksform. Det talade språket är ett naturligt 

fenomen som finns i alla folkgrupper. Skriften däremot utvecklades i kulturer, i och med ett 

behov av förhandlingar i samband med byteshandel, religion eller styrande makt. Alfabetet 

utvecklades från ikoner och bildbaserade handlingar. Ett objekt representerades till en början av 

en bild av detta objekt, och bilden till objektet blev objektets namn. Senare namngavs objektet 

med första bokstaven i namnet. Generellt sett utvecklades skriften genom kontinuerlig 

abstraktion och genom influensenser från olika delar av världen (Kress & van Leeuwen 2006, s. 

21).  

 

3.5.3 Tidig skriv- och läsinlärning 

En viktig förutsättning för barns grundläggande läs- och skrivutveckling är att de får möta den 

skriftspråkliga kulturen med dess kulturella redskap så som skriften, genrer och fysiska artefakter. 

En annan viktig aspekt är förmågan till att tillämpa textrörlighet, något som är en del av literacy-

begreppet. Det kan handla om att använda det man redan har läst för att veta som kommer 

sedan, eller att använda det man läst för att fördjupa sin förståelse för det som har hänt alternativt 

koppla texten till egna erfarenheter. Detta kan kopplas till sambandet mellan skrift och bild, då 

läsaren rör sig i texten mellan skrift och bild för ökad förståelse (Liberg et al. 2007, s. 28).  

 

För att knyta tillbaka till Fast (2008) och Sparrmans (2002) forskning om bilders betydelse i barns 

tidigare år, skriver även Björk och Liberg (2007, s. 23f) hur barn går från att berätta utifrån bilder 

till att själva rita bilder för att senare låtsasskriva och låtsasläsa. Bilderna i en bok är då av stor 

betydelse för att barnen ska kunna berätta eller återberätta en text. Från den gemensamma 

läsningen växer barnens egen förmåga att läsa och skriva fram. I en gemensam läsning, vuxen och 

barn, lär vuxna indirekt ut att skilja mellan skrift och bild samt visar på läsriktningen. I de flesta 

fall pekar den vuxna på det som behandlas, men hur man pekar skiljer sig åt mellan bild och text. 

På bilden är pekandet mer fritt, med möjligheten att kunna peka på olika delar av bilden, medan 

fingret följer texten längs raden och pekar på det som läses (ibid, s. 33). Även Kress & Leeuwen 

(2006, s. 12f) framlägger att barn själva använder sig av bilder av intresse för att nå fram till 

mottagaren. Barn uppmuntras i de tidiga skolåren att producera egna bilder och illustrera sina 

arbeten. Författarna problematiserar också faktumet att bilders betydelse minskar i elevernas egna 
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verk i och med skolårens gång och att mer fokus riktas mot skriften. Än dock kvarstår bilder, 

men i mer specificerad form så som kartor och diagram. 

 

Liberg et al. (2007, s. 104f) menar att skolans viktigaste uppgift är att skapa lust för lärande. Det 

ska vara spännande att läsa! En förutsättning för detta är att det finns tillgång till meningsfulla, 

spännande och bra böcker som upplevs vara intressanta. Storböcker är ett bra redskap att skapa 

givande boksamtal med yngre barn. Fördelar är att det är lätt att stanna upp i texten, samtala om 

händelser och diskutera runt bilderna (ibid, s. 104). Läsningen av storbok bidrar till att eleverna 

upptäcker den alfabetiska koden och vidareutvecklar sin läs- och skrivförmåga (Björk & Liberg 

2007, s. 46f). Bilder studeras i storboken för att förutspå vad boken kan handla om eller vad som 

kommer hända härnäst (ibid, s. 46f). Slutsatsen som kan dras är att storboken öppnar upp 

möjligheten för en textrörlighet, tack vare dess bilder. Björk och Liberg (2007, s. 49f) betonar att 

bilderna är viktiga i läsprocessen med storboken. Eleverna kan med hjälp av bilderna förstå och 

minnas texten och bilderna sätter en ”här-och-nu-prägel” som ger bra grund för samtalet. 

Därutöver underlättas läsningen, som är en abstrakt process, av att eleverna och läraren kan peka 

ut saker och företeelser som finns i berättelsen. Resultatet blir att bilden fungerar som länk in i 

textförståelsen, i likhet med hur den fysiska verkligheten gör vid samtalet.  

 

Storböcker läses under utforskarfasen. Då ska eleverna lära sig strategier och tekniker för hur ord 

kan identifieras. Eleverna får analysera skriftspråket och undersöka hur det förhåller sig till det 

talade språket. Barnen får dock inte glömma bort att det är läsning de håller på med (ibid, s. 57).  

 

Lillboken används i den självständiga fasen och låter eleverna läsa på egen hand. Boken kan 

antingen läsas genom att eleverna själva kan ljuda samman ord med hjälp av den alfabetiska 

koden eller att eleverna kommer ihåg handlingen. I det sistnämnda fallet fungerar bilderna som 

ett stöd i läsningen (ibid, s. 69).  

 

En viktig del i den tidiga läs- och skrivinlärningen är inlärningen av hur bokstäverna låter och ser 

ut (ibid, s. 77). Tidiga läsare måste få tillgång till mer avancerad läsning, utöver, stor- och 

lillboken, för att kunna vidareutveckla sin läsförmåga. Denna läsning bör också vara något som 

inte läsaren har kommit i kontakt med innan. Samtidigt måste dessa texter vara lätta att förutsäga, 

språkligt- och innehållsmässigt, för att stödja eleverna i läsförståelsen. ”Med hjälp av ögats språk 

skapar de under läsningens gång en begriplig helhet” (ibid, s. 82). Genom ögats språk kan 

eleverna läsa både skrift och bild och därmed kan dessa modaliteter sägas skapa en meningsfull 

helhet.   
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3.5.4 Analys av text  

Kress (2010, s. 62) beskriver tecken, och bilder inräknade, som en central del inom social-

semiotiken som fokuserar på teckens mening i en social kontext. I tecknet ryms både form och 

mening av innehåll. I Reading images: the grammar of visual design framhåller Kress & van Leeuwen 

(2006, s. 10) att språk, vare sig det är ett talat språk eller visuellt, är en artefakt som kan 

analyseras. Det som kan analyseras är de resurser som finns ute i den sociala världen. Läroböcker 

kan vara ett exempel på en sådan artefakt. En analys av språk innebär därför en beskrivning av 

flera semiotiska resurser som finns tillgängliga för kommunikation.  

 

Många skrivna texter har någon typ av illustration. Skriftens betydelse är alltid i viss mån relaterad 

till illustrationen och bilden i sig är inte helt frikopplad från skriften, menar Anders Björkvall 

(2009, s. 7f) i Den visuella texten- multimodal analys i praktiken. En multimodal text eller en bild kan 

ges olika informationsvärde beroende på var den placeras i en text (ibid, s. 12). Språket är den 

uttrycksform som tas för att vara den dominerande kommunikationen av lärande. Bilder och 

rörelser ses emellertid som funktion av illustrativt stöd för det tidignämnda. Kress et al. (2001, s. 

42) har utmanat detta synsätt i deras studier av multimodalitet i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Bilder och experiment användes flitigt i undervisningen som de observerat, vilket 

kunde bevisa motsatsen.  

 

Kress (2010, s. 62) framlägger att bild som uttrycksform skiljer sig från uttryckformer så som tal 

och skrift eftersom bild inte består av ord, ljud eller grammatik. Talet grundar sig på tidsrymden 

medan bilden grundas på rymd. Dess meningserbjudande (affordance) är utnyttjandet av en yta. 

Flera meningsfulla modaliteter kan bilda ett semiotiskt verk av viss betydelse. I ett multimodalt 

sammanhang går att ifrågasätta huruvida en multimodalitetet bland flera skulle kunna finnas till 

endast som en kopia av den andra modaliteten, och exemplifierar med en illustration som ett 

estetiskt syfte. Bilden skulle också kunna vara en del av hela budskapet och sända ett annat 

budskap än skriften och därmed komplettera den (ibid, s. 79).  

 

En förutsättning för en analys av multimodala texter är att olika textelement går att urskilja i 

texten. Textelement är mindre enheter som tillsammans utgör hela texten (Björkvall 2009, s. 24f).  

Bildens och skriftens relation kan antingen vara en förankring eller ett avbyte, menar Björkvall 

(2009). Förankrar skriften bildens betydelser så vägleder skriften läsaren att uppmärksamma det 

centrala i bilden. Förankringsrelationen kan också innebära att bilden gör skriftens betydelser mer 

specifika. Vid ett avbyte kompletterar skrift och bild varandra genom att bidra med delbetydelser 

som ger en helhetsbild. Ur litteraturforskaren Barthes (1964, s. 120-122) perspektiv är betydelsen 

av bilder alltid relaterad till och beroende av skrift. Barthes beskriver bilden som polysemisk, 

vilket hävdar att bildens möjliga mening är för bred för tolkning. För att bilden ska uppnå en 

specifik mening behöver skrift finnas. I en bild-text bygger skriften ut bildens mening och vice 
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versa. Kress & van Leeuwen (2006, s. 18) motsätter sig delvis Barthons teorier och argumenterar 

istället för att bilden och texten kan ha olika betydelser i sig, men ändå vara sammanhängande 

och inte nödvändigvis beroende av varandra.  

 

Olika texter kan erbjuda olika meningserbjudanden (affordance) (Kress 2010, s. 80). De olika 

uttrycksformernas affordances hjälper kommunikatören att bestämma vad som ska fungera som 

hjälpmedel för vad (Kress et al. 2011, s. 59). Därav skapas ett lämpligt val (an apt choice) av 

uttrycksform (Kress & van Leeuwen 2006, s. 11). Bilder involverar två typer av deltagare: 

representerade deltagare (represented participants) samt interaktiva deltagare (interactive 

participants).  De representerade deltagarna består av människor, miljöer och saker som skildras i 

bilden medan de interaktiva är de inblandade i kommunikation via bilden, det vill säga tillverkaren 

och mottagaren. En tredje aspekt är kompositionen av innehållet (compositional), vilket 

behandlar uppdelningen av värdefull information mellan skrift och bild (ibid, s. 114). Fokus i 

denna studie kommer ligga på relationen mellan skrift och bild och deras affordances.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Det läggs stort fokus på läsinlärning och att eleverna ska knäcka läskoden i de tidiga skolåren. 

Läsning av en text behöver inte endast innebära avkodning av skrift utan kan även inkludera 

andra modaliteter, så som bild. Med detta som grund skapades ett intresse av att undersöka hur 

relationen ser ut mellan skrift och bild i läromedel riktade mot den tidiga läsinlärningen. Med mer 

kunskap om detta kan lärare kritiskt granska sitt material och få insikt i huruvida skrift och bild 

kan fungera som resurser till att bilda en meningsfull helhet i elevernas läsning. Syftet med denna 

studie är att i fem utvalda läromedel undersöka relationen mellan modaliteterna skrift och bild 

med utgångspunkt i Unsworths (2006) analysverktyg. Vidare syftar studien till att undersöka om 

typer av relationer skiljer sig åt mellan de utvalda läromedlen.  

 

Forskningsfrågor: 

 

- Vilka typer av relationer mellan skrift och bild finns i de utvalda läromedlen? 

 

- Skiljer sig relationen mellan de multimodala uttryckformerna i de olika läromedlen? 
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5 Metod 

5.1 Metod för datainsamlingen 

Denna studie syftar till att analysera relationen mellan skrift och bild i flertalet läroböcker genom 

en innehållsanalys av text. Fem böcker har valts ut, innehåll plockats ut och en komparativ analys 

sker sedan för att, förutom att beskriva och förklara, även analysera skillnaden mellan objekten 

(Johansson & Svedner 2010, s. 50).  

 

5.2 Urval 

Materialet som används består av två storböcker, två lillböcker samt en läsebok för årskurs 1. 

Motivering till detta val är att de utvalda läromedlen syftar till att användas av elever i olika 

läsinlärningsfaser, och de ligger varandra nära i läsutvecklingen. För att koppla detta till studiens 

frågeställningar kan relationen mellan skrift och bild undersökas med hjälp av materialet. Olika 

läromedel har valts för att besvara frågan huruvida typer av relationer mellan skrift och bild kan 

skiljas åt.  

 

Det går inte att säga vilka läromedel som används i praktiskt klassrum och inte heller hur de 

används. I en studie av läromedel tas de ut ur sin naturliga miljö och deras sammanhang går 

förlorat (Selander 1991, s. 8f). Därmed var valet av material svårt, men de utvalda läromedlen 

valdes ut efter välkända förlag och efter böcker som jag kommit i kontakt med ute på skolor. En 

av storböckerna kommer från samma förlag (Natur & Kultur) som en av lillböckerna, och de 

övriga tre läroböckerna kommer från Almqvist & Wiksell. Detta val gjordes för att få en mer 

sammanhängande analys mellan de olika faserna där läroböckerna ingår. Anledningen till att två 

storböcker samt två lillböcker har valts är för att dessa, av erfarenhet, ofta ser mycket olika ut. De 

innehåller inte så stora textmängder. Läseböcker har ofta liknande struktur sinsemellan, samt har 

en stor textmängd. Därav valdes endast en av den sorten. Två olika delar har dock analyserats i 

läseboken, för att få en likvärdig mängd av text.  

 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Litteraturöversikten ska ge författaren av projektet en insikt om viktiga frågeställningar och 

nödvändig information måste sållas ut (Bell 2006, s. 99f). Under denna studie upplevde jag hur 

mer och mer intressant forskning uppkom under arbetet. Jag blev tvungen att fatta ett beslut om 

vilka delar som kändes mest relevanta. Fakta samlades först in och organiserades, samt 
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klassificerades, för att därefter få ett sammanhängande mönster i information, i enlighet med Bell 

(200, s. 100).  

 

Utgångspunkt för analysen är Len Unsworths (2006) artikel “Towards a metalanguage for 

multiliteracies education: Describing the meaning-making resources of language-image 

interaction”. Nedan redovisas det analysschema som beskriver typer av relationer mellan 

modaliteterna skrift och bild. De tre huvudkategorierna som Unsworth (2006) beskriver finns 

representerade samt deras underkategorier.  

 

Samstämmighet redundans (redundancy) 

(concurrance) exemplifiering (exemplification) 

                    rumslig homogen enhet (homospatiality)  

 

Komplementaritet ökning (augmentation) 

(complementarity)     avvikelse (divergence) 

    

Koppling         projektion (projection)  

(connection)        konjunktiva förbindelser (conjunction) 

 

 

Utefter detta analysschema har läromedlen undersökts för att kunna plocka ut relevant data som 

Unsworths (2006) begrepp (samstämmighet, komplementaritet och koppling) kan appliceras på. 

Detta har gjorts för att kunna besvara den första forskningsfrågan: Vilka typer av relationer 

mellan skrift och bild finns i de utvalda läromedlen? I en kvalitativ analys används begreppet 

koder. Kodning möjliggör att viktiga frågor och frågeställningar i sina data kan sammanställas 

samt att det går att närma sig en slutsats (Bell 2006, s. 214f). Den utplockade data som hittats kan 

sägas vara dessa koder. Innehållet i böckerna har kategoriserats utefter Unsworths (2006) 

analysbegrepp för att möjliggöra en jämförande analys, i linje med den andra forskningsfrågan: 

Skiljer sig relationen mellan de multimodala uttryckformerna i de olika läromedlen? Dessa koder 

ligger till grund för de slutsatser som dras i diskussionen. I diskussionen behandlas resultaten av 

analysen och det resoneras kring hur resultaten kan kopplas till elevers tidiga läsinlärning.  
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5.4 Reflektion över metoden 

5.4.1 Reliabilitet och validitet 

För att avgöra tillförlitlighet måste metodvalet för insamling av information granskas. 

Reliabiliteten ger ett mått på huruvida tillvägagångsättet kan ge likvärdiga resultat vid flera 

tillfällen med lika omständigheter (Bell 2006, s. 117). Gällande denna studie kan det argumenteras 

för att textanalys är reliabel då analysen av läromedel utgår från samma analysschema samt att 

samma person utför analysen. Giltigheten av metoden; validiteten, visar mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det som den avser beskriva (Bell 2006, s. 117). Är frågan inte reliabel saknar 

den även validitet, men viktigt att ha i åtanke är att hög reliabilitet inte behöver betyda hög 

validitet. En fråga skulle kunna tänkas ge samma svar vid flertalet tillfällen, men fortfarande inte 

mäta vad den ämnar mäta (Bell 2006, s. 118). I enlighet med studiens syfte kan forskarfrågorna 

besvaras genom att flera läroböcker har valts ut och de kan analyseras enskilt enligt analysschema, 

för att sedan jämföras.  

5.4.2 Subjektivitet  

Ett grundläggande drag för all textanalys är en ordentlig närläsning. En text går att läsa på olika 

sätt, men måste läsas med noggrannhet för att få fram den information som behövs. I många fall 

kan läsning av en text innebära subjektivitet, men det ska finnas en strävan efter största möjliga 

exakthet. I denna kritiska läsning ska frågor ställas om själva texten och dess innehåll (Johansson 

& Svedner 2010, s. 49f). Som nämnt ovan har Unsworths analysschema används för analys av 

varje läromedel och har därmed varit ett hjälpmedel för mig i en process att sträva efter 

objektivitet. Risken att vara subjektiv kvarstår alltid och jag som ensam analyserat materialet är 

medveten om detta. En extra läsare som hade kunnat ifrågasätta och se på analysen ur ett annat 

perspektiv hade varit ännu ett steg närmre objektivitet.  

5.4.3 Avgränsning 

En intressant infallsvinkel i denna studie hade varit att genom observation få upplysningar om 

hur multimodaliteten i läromedlen uppmärksammas och används praktiskt i klassrummet. 

Tidsfaktorn gjorde att triangulering, det vill säga användning av flera metoder, inte blev 

genomförbart. Osäkerheten över att få ihop tillräckligt många tillfällen för observation ute på 

skolor var ytterligare en faktor till att denna alternativa metod valdes bort (Bell 2006, s. 116).  
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6 Analys 

Analysen har genomförts på fem läromedel som används i den tidiga läsinlärningen där typer av 

relationer mellan skrift och bild har undersökts. Varje läromedel har analyserats för sig och 

rubriker och innehåll har växt fram utefter det innehåll som ansetts vara relevant i linje med 

analysschemat. Rubrikerna har fått sitt namn efter vad de behandlar i böckerna, för att läsaren ska 

få en överblick över varje läromedels innehåll, samt för att underlätta att kunna hitta tillbaka till 

information i brödtexten. Därefter har det gjorts en jämförande analys gällande de fem 

läromedlens typer av relationer mellan skrift och bild.    

 

6.1 Elins skatt 

6.1.1 Presentation  

Elins skatt (1999) är en storbok skriven av Ulf Stark och illustrerad av Leif Eriksson. Den har 

utgetts av förlaget Almqvist & Wiksell och ingår i lässerien ”Vi läser”. Boken handlar om Elin 

som samlar på vackra saker. Hon stoppar allt vackert som hon hittar i sin väska. Till slut undrar 

Elins familj var deras saker tagit vägen och börjar leta efter det de saknar. Elin får helt enkelt 

avslöja sitt samlande. Bokens syfte kan tänkas vara att, genom en kort men sammanhängande 

historia, underhålla läsaren. Storboken läses i grupp och innehållet kan diskuteras tillsammans.  

6.1.2 Framsidan 

Framsidan innehåller rubriken ”Elins skatt” samt en bild med Elin, Lump (familjens hund), ett 

träd, en kråka, en kråkfjäder, ett hus och en omgivning med gräs och skog. I handen håller Elin 

en snigel. Skriften och bilden kan, efter att ha läst boken, sägas vara en avvikelse. Visserligen 

handlar boken om flera av bildens komponenter, men med en första anblick på rubriken kan 

läsaren tro att det är snigeln i Elins hand som är hennes skatt.  

6.1.3 Samstämmighet och kompletterande 

På s. 2 är skrift och bild av samstämmighet. Bilden på Elin som hittat något värdefullt stämmer 

väl överens med skriften som berättar att ”Elin samlar vackra saker.”. Relationen är av redundans 

eftersom informationen upprepas. ”Allt vackert vill hon ha.” är en mening som inte representeras 

av bilden. Därmed bidrar skriften med komplimenterande information genom en ökning. Bilden 

ger däremot läsaren annan information än vad texten säger vilket också tyder på en slags 

komplementaritet med inriktning på ökning av information. Bilden berättar bland annat att Elin 
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letar efter vackra saker utomhus, att hon hittar saker nära en sandlåda och hur Elin ser ut. Detta 

skulle också kunna tolkas under samstämmighet och exemplifiering, då relationen mellan skrift 

och bild kvarstår men skriften är mer generell än bilden och bilen exemplifierar att Elin letar 

vackra saker utomhus.  

 

Även på nästa sida är bild och skrift samstämmiga (se bilaga I). Elin hittar en svart kråkfjäder som 

hon stoppar i sin väska. Här går det att argumentera för att skriften kompletterar bilden, då 

bilden i sig inte kan stå helt på egna ben. Av skriften får läsaren veta det är en kråkfjäder som 

Elin hittat, men på bilden syns bara en svart fjäder som lika gärna skulle kunna vara från 

exempelvis en skata. Behärskar läsaren textrörlighet, det vill säga kan röra sig mellan olika delar i 

texten för att dra slutsatser, skulle dock läsaren kunna förstå att fjädern är från en kråka, då en 

kråka finns avbildad på bokens framsida. Tillsammans bildar de två modaliteterna en betydande 

helhet. Även här ger bilden ytterligare information som öppnar upp möjligheter för tolkning. 

Vilka fler djur än kråkor finns i Elins omgivning? Jo, fjärliar, flugor och en mus.  

6.1.4 Koppling mellan modaliteterna  

Sett till hela boken, bör kopplingen mellan skrift och bild genom konjunktiva förbindelser 

uppmärksammas. Hela berättelsen bygger på att Elin samlar vackra saker. Detta bekräftar både 

skrift och bild, vilket betyder att det finns en koppling mellan händelse. Ytterligare en händelse 

som kopplar ihop bild och skrift är hur respektive karaktär som Elin tar saker av finns 

representerade i bilden. På sidorna 4-8 tar Elin en sak från vardera familjemedlem. Hunden Lump 

finns med på bilden då Elin tycker ”Lumps gula boll är vacker. Den stoppar hon i sin väska.” 

Även Lena, mamma och Tor finns representerade i både bild och skrift efter händelse. Pappa 

däremot, befinner sig inte på den bilden där Elin stoppar pappas blåa slips i sin väska. Läsarens 

tolkning av huruvida det är pappas rum som Elin egentligen befinner sig kan skilja sig åt. Genom 

att behärska textrörlighet (se s. 13), kan läsaren jämföra s. 6 med hur Elins övriga 

familjemedlemmar befinner sig i respektive rum på s. 4, 5 7 och 8 och dra slutsatsen att det är 

pappas rum. Genom att bilden komplementerar skriftens betydelse genom att avteckna ett 

kontor, en dator, en toffelav större storlek etc. kan ett stereotypiskt synsätt även ge svar på att det 

är pappas rum. 

 

En temporal konjunktion framträder också genom att skriften och bilderna är positionerade på 

samma sätt genom hela boken. Den skrift och den bild som hör ihop kopplas samman genom att 

vara placerad på samma sida i boken. I och med detta skapas en gemensam konstruktion med 

fördelning av information. På liknande sätt kan förbindelsen mellan skrift och bild genom plats 

beskrivas. Först är Elin ute, sedan hittar hon saker inomhus och sist blir hon påkommen av 

familjen inne i huset. Detta klargörs framför allt av bilden. Visserligen är det mest troligt att Elin 

hittar en svart kråkfjäder ute, men det är bilden som klargör det faktumet. En slutsats som kan 
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dras är att bildens funktion blir ett komplement till textens konjunktiva förbindelser gällande 

plats.  

6.1.5 Mer ökning 

På s. 9-12 letar de olika familjemedlemmarna efter sina respektive saker. Varje sida innehåller en 

fråga: ”Var är min…?. Tillsammans bildar bild och skrift en helhetsbild som tyder på att de 

undrar var deras saker tagit vägen, men bilden indikerar också hur familjemedlemmarna aktivt 

letar efter sina borttappade saker. Detta tyder på en ökning, eftersom informationen fungerar på 

ett komplimetterande sätt men bilden ger ytterligare information.  

 

6.1.6 Avvikelse  

S. 13 kan tolkas som en avvikelse, där skriften och bildens innehåll delvis är olika. Skriften 

beskriver att Lump (hunden) säger ”vov” men kråkan säger ingenting. Bilden är samstämmig i 

den mån att både kråkan och Lump är avbildade, men bilden tyder inte på att Lump ger ifrån sig 

ett ”vov”. För att tydliggöra detta hade ett inslag av projektion varit lämpligt, genom att tillägga 

en pratbubbla som komplement för att visa att Lump säger något.  

 

6.1.7 Tolka attityd 

Sambandet mellan skrift och bild kan sägas vara komplementärt då en värdering av karaktärernas 

attityd klargörs. Då detta är en barnbok benämns talspråket oftast med ”…, säger [någon 

karaktär]” och det framgår inte tydligt vilket tonläge eller attityd som karaktären uttalar meningen 

på. På s. 14 (se bilaga I) avslöjar Elin vad hon har i sin väska: ”- Se vad jag har i min väska.”. Det 

är information som är samstämmig mellan skrift och bild, eftersom hon på bilden drar upp 

slipsen ur väskan. Vad bilden komplementerar skriften med är familjens ansiktsuttryck när 

hemligheten avslöjas. Lena har en sur min och har bestämt satt armarna i sidorna, medan pappa 

stirrar förvånat på Elin. Mamma skrattar åt Elin och Tor står med händerna i fickorna och verkar 

inte veta vad han ska tycka.  

 

Likaså speglas bildens betydelse genom Tors uttalande på nästa sida: ”- Var är min chokladkaka? 

säger Tor.” Vid det laget verkar Tor ganska sur eftersom bilden visar hur han nästa böjer sig över 

Elin och stirrar med armarna i sidorna. För att betona Tors sinnesläge genomskrift hade ”säger” 

behövt bytas ut till förslagvis ”skriker” eller ”undrar Tor argt”. Lump däremot verkar nöjd med 

att ha fått tillbaka sin boll, vilket syns på bilden på s. 15 och s. 16. På den sista sidan visar Elin att 
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chokladkakan är i hennes mage, liksom skriften berättar, genom att dra upp sin tröja och le nöjt. 

Detta visar åter igen på en samstämmighet.  

 

6.2 I spökslottet 

6.2.1 Presentation 

Spökslottet (2003) är utgiven av Natur & kultur och är skriven av flertalet författare: Peggy 

Andersson, Elisabeth Berg, Carina Fast, Katarina Roland samt Majken Sköld. Thomas Fröhling 

har illustrerat verket. Skriftens utbud är begränsat då varje sida endast innehåller ett sammansatt 

ord. Bokens innehåll är sammanhängande på så sätt att texten beskriver vad som finns i 

spökslottet. I denna storbok får läsaren träna sin morfologiska förmåga, i en helhet mellan bild 

och skrift. Boken kan också träna upp elevernas semantiska förmåga, då ordförståelse ligger till 

grund för innehållet boken. Ett medvetet val som gjort vid analys av denna storbok är att boken 

inte analyserats sida för sida, då alla sidor i princip är uppbyggda på samma sätt. Varje sida 

innehåller ett sammansatt ord med ett bindestreck mellan orden, samt en tillhörande bild ovanför 

på sidan. Analysen som görs gällande de utvalda sidorna beträffar därmed hela bokens innehåll.   

 

6.2.2 Framsidan 

Framsidan tyder på en samstämmighet då rubriken ”I spökslottet” samspelar med bilden som 

föreställer ett spökslott. Bilden ger ett litet komplement till skriften genom att representera en 

måne och tre fladdermöss. Detta ger en ökning av information som ger intrycket att ett spökslott 

är något mystiskt och skrämmande.  

6.2.3 Endast skrift och ingen färg 

På s. 2 finns bara skriften ”I spökslottet finns”. Detta skulle kunna tänkas skapa en spänning för 

det som komma skall och ge en stor kontrast mot följande innehåll. Detta dels för att bild saknas, 

men också i och med avsaknaden av färg. Alla kommande sidor innehåller bilder på hela sidan. 

Det bör dock kommenteras att dessa bilder begränsas av en färgskala som till största del består av 

gråa nyanser, tillsammans med viss annan färg. Detta kan vara ytterligare ett stildrag för att 

betona innehållet- att läsaren ska känna att den befinner sig i ett spökslott. Detta ska dock inte 

analyseras vidare i denna studie, eftersom fokus ligger på Unsworths analysschema. En sida med 

skrift utan bild kan å ena sidan påstås varje en avvikelse, men å andra sidan kan det hävdas av 

skriften samspelar med bokens alla kommande bilder. De beskriver det som finns i spökslottet.   
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6.2.4 Samstämmigt med ändå avvikande 

Utmärkande är att varje bild på ett komiskt sätt representerar det ord den ska spegla. På s. 3 

förekommer ordet ”gräs-matta” (se bilaga II). På bilden ser läsaren en matta som är gjord av gräs 

med blommor på, för att betona de båda delarna av ordet; gräs och matta. Ska ordet tolkas rakt 

av betyder gräs-matta en matta med gräs, och relationen skrift-bild kan då ses som samstämmig. 

Ur ett annat perspektiv kan det argumenteras för att samspelet mellan modaliteterna är av 

avvikande karaktär, då skriftens och bildens innehåll ger olika meningsuppfattning. En gräsmatta 

är i ordets egentliga betydelse ett område med växten gräs som normalt sett växer utomhus. Det 

som händer är att texten spelar med ordets semantiska betydelse, vilket kan tänkas både 

underhålla och förvirra.  

 

För att ge ytterligare ett exempel på denna tudelade betydelse hittar läsaren ordet ”fisk-pinne” på 

s. 8 (se bilaga II). Bilden föreställer en öppen spis med flertalet vedträn varav ett ser ut som en 

fisk. Fisken på bilden representerar första delen av det sammansatta ordet ”fisk” och ”pinne” 

representeras av vedträet. Ytterligare en semantisk förvirring som kan äga rum gäller ordet 

”pinne”. Vedträ är oftast benämningen på det brännbara material som används för eldning i en 

spis. I detta fall ska veden representera en pinne, vilken kan förvirra. Intressant att tillägga 

gällande denna bild är att bilden ger ytterligare information än skriften genom att visa den öppna 

spisen, två grytlock som står på spiselhyllan, samt en tekanna som dyker upp i det högra, nedersta 

hörnet av bilden. Bilden kan alltså sägas vara ett komplement i form av ökning.  

 

Denna tvådelade tolkning av relationen mellan skrift och bild förekommer på bokens samtliga 

sidor (elva stycken) förutom förstasidan som bara består av en mening (se förklaring ovan). Det 

sista exemplet som kommer nämnas är ”glas-ögon” på s. 10, som likaså lämnar öppen tolkning 

för samstämmighet eller avvikelse. ”Glas” avbildas genom dricksglas och är placerade över 

flertalet spökens ögon. Antingen ser läsaren det som ögon som är glas eller som glasögon som 

oftast personer med nedsatt syn använder. Information som tillkommer är fem spöken som bär 

dessa glas som ögon. Ur en synvinkel kan de ses som en avvikelse eftersom de inte har med just 

ordet ”glas-ögon” att göra. I bokens helhet passar de ändock in i spökslottet och utgör i det fallet 

en ökning av information.   

 

6.2.5 Koppling till plats och tid 

En konjunktiv förbindelse som kopplar ihop plats till skrift och bild, är hur all text knyts till 

spökslottet. Även om boken inte bygger på någon egentlig berättelse har boken en röd tråd 

genom att läsaren får utforska spökslottets tokiga innehåll.  
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6.3 Den lata katten 

6.3.1 Presentation 

Den lata katten (2004) är en lillbok som fungerar som fortsatt läsning efter storboken. Denna 

lillbok är skriven av samma författare som Spökslottet och utgiven av samma förlag. Illustratör är 

Eva Leven. Den handlar om en lat katt som ligger och sover. En mus försöker väcka katten, men 

utan resultat efter många upprepade försök. I slutändan visar det sig att katten lurpassat på musen 

och ”vaknar till” när musen kastar sig på katten. Med lillboken får eleverna prova på läsning på 

egen hand och förutom att träna sin fonologiska läsning, tränas ordförrådet.  

6.3.2 Framsidan 

Liksom rubriken uttrycker föreställer framsidan en lat katt. Detta går att framtolka genom att 

katten ligger ner blundandes. Bilden är samstämmig, med innehåller en mus som ger överflödig 

information, då skriften inte antyder något om en mus. Musen är en viktig del fortsättningsvis i 

berättelsen och därför kan denna information tolkas som ökning. 

6.3.3 Komplementaritet genom ökning 

En text kan vara samstämmig, men innehålla ytterligare information som ofta blir exemplifierad. I 

det fallet kvarstår samstämmigheten mellan skrift och bild, men en av modaliteterna fungerar 

som generell informationsgivare och den andra som mer specifik. Inom komplementaritet finns 

också möjlighet till att ny information läggs till och fungerar då på ett komplementerande sätt, 

genom en ökning. Modaliteterna överenskommer, är samstämmiga, men den ena modaliteten ger 

ytterligare information som ger en ny helhetsbild av texten. På s.2-3 är det senare fallet. ”Katten 

sover”, vilket bilden visar, men på dessa sidor presenterar bilden också musen som verkar ha 

något i görningen. Katten sover dock under ett träd som fällt äpplen; detaljer som inte ger 

ytterligare meningsfull information och därför kan kategoriseras som exemplifiering.  

 

På uppslaget s. 4-5 förklarar skriften att ”Musen kastar en fjäder” (se bilaga III). Den ytterligare 

informationen som ges i dessa bilder ger en annan bild av historien, alltså fungerar den som en 

ökning. På s. 4 tittar en fågel på när musen släpper ner fjädern och genom att läsa mellan raderna 

kan läsaren förstå att fjädern kommer från fågeln. På nästa sida flyger fågeln iväg och musen har 

dragkamp med en larv om ett blad. Fortfarande är skrift och bild samstämmig då katten sover 

och skriften förklarar detsamma.  
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6.3.4 Katten sover inte! 

Relationen fortsätter på liknande vis, fram till s. 9, där en avvikelse förekommer. Skriften menar 

”Katten sover”, men på bilden ser läsaren att katten har öppnat ena ögat. S. 11 visar likadant. På 

s. 12 kastar sig musen över katten, vilket är av samstämmighet (se bilaga III). Dock ger bilden 

mer information i form av att katten fällt ut sina klor och visar sina vassa tänder. På sista sidan 

”Katten sover inte!” kan bilden både sägas vara samstämmig (se bilaga III), men det bör också 

poängteras att bilden ger ett större intryck av att katten inte sover, än att den endast vaknat. Det 

som betonas av bilden är hur katten hugger och river efter musen, en ökning som ger möjlighet 

till tolkning.  

6.3.5 Koppling till tid, plats och händelse 

Sambandet mellan skrift och bild, samt parallellberättelsen om musens interaktion med de andra 

djuren, visar på en koppling mellan tid, plats och händelse. Succesivt provar musen olika metoder 

för att väcka katten, vilket visar olika händelser på samma plats, medan tiden fortgår. Den 

temporala relationen stärks också av att när fågeln är med på bilden, så sticker larven och ekorren 

fram på ett hörn. Därefter när larven och musen slåss om lövet, ser läsaren fågeln flyga iväg. Då 

tittar ekorren ut och överlämnar musen ekollon, medan larven kryper ut ur bilden. 

 

6.4 Borsta mina tänder! 

6.4.1 Presentation 

Även Borsta mina tänder! (2004) är skriven av författarna till Den lata katten och I spökslottet. 

Illustratör är Thomas Fröhling. Boken handlar om en krokodil som beordrar flertalet djur att 

borsta dennes tänder, men alla djuren nekar krokodilen med ”- Inte jag!”. Till slut ber krokodilen 

en fågel att hjälpa honom och tillägger ett ”snälla” i sin bedjan och fågeln accepterar.  

Boken består av enkla meningar och pratbubblor som upprepar det skriften berättar.  

6.4.2 Framsidan 

Det kan argumenteras för att framsidans skrift och bild är samstämmiga då bilden visar 

krokodilen hålla upp sin tandborste ”vädjande” och rubriken förmedlar ”Borsta mina tänder!”. 

6.4.3 Projektion 

Det som framför allt bör uppmärksammas i denna bok är användningen av projektion, vilken är 

en typ av koppling mellan skrift och bild. På uppslaget s. 2-3 (se bilaga IV) uttrycker texten ”- 
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Borsta mina tänder! sa krokodilen.”, ”- Inte jag, sa apan.”. Bilderna upprepar det skriften utrycker 

genom projektion. Skriften realiseras i bilden genom pratbubblor. Krokodilens pratbubbla 

innehåller budskapet ”Borsta mina tänder!” och apans pratbubbla ”Inte jag!”. Det går också att 

uttrycka sig på så sätt att det är skriften som realiserar det bilden visar.  

6.4.4 Samstämmiga  

Bilderna är samstämmiga. På varje uppslag framkommer att krokodilen frågar något djur om den 

kan borsta krokodilens tänder, genom skrift. Pratbubblan och avbildningen av krokodilen med 

tandborsten i mun, vänd mot djuret, bekräftar skriften. På den högra sidan befinner sig det andra 

djuret och även skriften som berättar samma sak som bilden. 

 

Dock kan det påstås att bilderna innehåller ytterligare information som inte ändrar betydelse av 

helheten, men som ändå är beskrivande. Detta har med karaktärsdrag och livsmiljö att göra som 

tillskrivs de olika djuren. Apan hänger i en lian, elefanten sprutar vatten med snabeln, giraffen har 

på grund av sin långa hals huvudet uppe bland molnen, ormen slingrar sig i ett träd och zebran 

hittar krokodilen ute på savannen. Den ytterligare informationen leder också in på attityder. 

6.4.5 Attityder 

Genom bilderna kan läsaren tyda djurens sinnestämning. Detta kan ses som en komplementaritet, 

då läsaren får ytterligare information som i vissa fall berättar anledningen till varför de andra 

djuren säger nej till krokodilen, och därmed ändrar textens mening i helhet. På s. 3 går det tyda 

att apan ser rädd ut och svingar sig från krokodilen i lianen. I fallet med elefanten på s. 5 är 

ökningen inte lika tydlig, men det går att tolka att elefanten är nöjd med sin nuvarande aktivitet 

som är att bada sig med snabeln. Giraffen verkar högmodig och kanske att den anser sig vara 

finare. Den slutsatsen kan dras genom att giraffen har näsan i vädret och inte ens tittar på 

krokodilen. Ormen verkar alldeles för upptagen med att spegla sig och zebran verkar inte heller 

intresserad av krokodilen.  

 

Även krokodilens attityd går att tolka, och den förändras med tiden. På krokodilens första försök 

till att få någon att borsta dennes tänder ser krokodilen ivrig och förväntansfull ut. När 

krokodilen frågar elefanten ser krokodilen redan då uppgiven och nedstämd ut. Samma är fallet i 

de kommande tre försöken. På s.12-13 blir krokodilen glad (se bilaga IV). Tolkningsutrymmet är 

öppet i vissa fall gällande krokodilens sinnestämning. Läsaren kan inte avgöra ifall krokodilen 

känner sig som bilden visar medan han frågar de olika djuren eller efter han fått svar. 

Läsordningen för pratbubblorna är i vissa fall otydlig, exempelvis på s. 12-13. Bilden är då på hela 

uppslaget och pratbubblorna på den högra sidan. Beroende på vad läsaren läser först (skriften, 

pratbubblorna eller bilden), kan olika tolkningar göras.  
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6.4.6 Endast en bild 

Slutet berättas endast genom en bild på s. 14, men trots avsaknaden av text är bildens budskap 

tydlig. Krokodilens tänder lyser av tandborstningen och både krokodilen och fågeln verkar glada 

och nöjda. Det kan funderas över huruvida skrift skulle kunna bidra till att skapa meningsfullhet i 

berättelsen och om detta kan kallas en avvikelse.  

6.4.7 Konjunktiva förbindelser 

Händelseförloppet och tiden är tydliga med hjälp av kopplingen mellan skrift och bild. Varje 

uppslag är en ny dag som märks ut med en ruta, exempelvis ”måndag” högst upp i vänstra 

hörnet. Varje händelse är kopplad till olika platser, och för var händelse går en dag.  

 

6.5 Vi läser. Första boken 

6.5.1 Presentation 

Vi läser. Första boken (2005) är liksom Elins skatt utgiven av Natur & Kultur, och även den skriven 

av Ulf Stark. Övriga författare är Kerstin Bolldén, Mari-Anne Dalmo, Tove Fagerholm och Stina 

Borrman. Illustratör är Leif Eriksson genom huvudsakliga delar av boken. I boken får läsaren 

möta Tor, hans familj, hans vänner och omgivning i deras vardagliga liv. Alla alfabetets bokstäver 

presenteras i boken med tillhörande ord och text. Dessa uppslag har inte har direkt koppling till 

berättelsen om Tor. Efter var presenterad bokstav medföljer dock ett kort kapitel om Tor. 

Läromedlet med både bokstavinlärning och text kan utveckla eleverna i deras läsinlärning. Det 

blir succesivt mer text ju längre in i boken läsaren kommer. Läsaren tränar sin fonologiska 

förmåga, samt får ökad träning för att kunna knäcka läskoden och för att senare behärska den 

ortgrafiska helordläsningen. I den följande analysen har ett det gjorts ett urval av sidor på grund 

av tidsbegränsning och för att förebygga upprepning av innehåll eftersom bokens upplägg ser 

likadant ut genom hela boken. Sidorna som analyserats är s. 12-19, samt s. 82-85. De första 

sidorna valdes för att de låg tidigt i boken, och därmed är närliggande den tidiga läsinlärningen. 

Början av boken innehåller mycket dialog, så för att inkludera även berättande text valdes ett fåtal 

sidor senare i boken.   

 

6.5.2 Framsidan 

Framsidan är en avvikelse då rubriken lyder ”Vi läser” och på bilden syns två dansandes barn och 

en hund. Bilden kan dock ses som samstämmig med bokens generella innehåll, då boken främst 

handlar om Tor, Siv och Lump. 
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6.5.3 Bokstavinlärning 

På s. 12-13 presenteras bokstaven ”S” (se bilaga V). Skriften på s. 12 är ett kort rim på två rader 

och berättas inte i något sammanhang. Dock är bilden samstämmig, då både skrift och bild 

berättar hur svanen ler mot sin egen spegelbild. Bilden innehåller mycket övrig information, vilket 

gör den livfull och intressant. Den ytterligare informationen ger inte en annan helhetsbild av 

budskapet, då det inte finns ett sammanhang som texten går att sättas in i. Bilden blir en 

exemplifiering av vilka vatten denna svan befinner sig i just då. Likadant är fallet på s. 18 där 

bokstaven ”O” introduceras. Bilden öppnar upp för tolkning av ökad information, men 

samstämmer med texten som beskriver en orm som ”…tycker det är kul att rulla som ett 

cykelhjul”. Av bilden att döma ser ormen nöjd ut och bekräftar att den tycker det är kul.  

 

På s. 13 blir samstämmigheten mellan skrift och bild mycket tydlig. Det är en bild på en svan och 

under bilden finns skriften ”en svan”. Denna samstämmighet finns också med skrift och bild till 

en sol, en sten och en fisk. Längre ner på sidan finns en bild på en svan som sitter i sitt bo, med 

två svanungar och tittar på solen. Skriften är: ”Svanen ser solen.”, vilken överensstämmer med 

bilden. Boet och ungarna är ytterligare information som ges. S. 19 har samma upplägg, med ”Här 

är en orm.” och bilden visar en orm som ligger på en sten, med lite grässtrån uppstickandes.  

6.5.4 Mycket ökning av information 

Rubriken på s. 14 är ”På morgonen”, vilket bekräftas av att familjen sitter vid matbordet och äter 

frukost (se bilaga V). ”Tor ser Lump”, uttrycker skriften och det samstämmer med bilden. Denna 

information kompletteras också av att övriga familjemedlemmar (förutom mamma) på bilden 

också tittar på Lump. Bilden öppnar upp för en bred tolkning av övrig information. Mamma lagar 

något på spisen, barnen sitter på sina platser, köksluckorna är gröna osv. På nästa sida undrar 

pappa var hans sko är, vilket skriften förmedlar. Detta visar även bilden, då pappa bara har en sko 

på sig och letar efter den andra. Att han letar efter skon är ytterligare information som ger en 

ökning till betydelsen. Tor säger: ”Jag såg den igår” och detta kan sägas samstämma med bilden 

då han står inne i vardagsrummet, tittar på pappa och verkar säga något. 

6.5.5 Samstämmighet vid enstaka meningar 

På s. 16 förekommer två bilder och två meningar under vardera bild. Skriften är kortfattad och 

bilden är sparsmakad, och i detta fall resulterar det i full samstämmighet. ”Elin ser Lump” och 

”Lump ser Lump”. Dock ger rubriken som skrift något mera information än endast bilderna. 

Läsaren får veta att de är ”På väg till skolan”. I detta fall skapar skriften en komplementaritet till 

bilden.  
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På nästa sida är skrift och bild också samstämmiga. Skriften är dialog och läsaren får veta att 

barnen går nu, men att pappa säger ”Vänta!” På bilden går barnen nerför trapporna och pappa 

står i dörröppningen med ett ansiktsuttryck som samstämmer med att han säger detta. En ökning 

av information sker genom att bilden berättar att även Tor och Lump går iväg.  

6.5.6 Mer skrift  

På s. 82 har skriftmängden per sida utökats och bilden fångar inte upp all information som 

skriften ger. Skrift och bild är samstämmiga, men av skriften får vi också veta att mamma 

överlämnat mosters paket till pappa innan han skakar det som bilden visar. Bild och skrift 

överenskommer eftersom mamma ser förskräckt ut. Skriften förmedlar utöver detta att det är en 

vas, vilket kompletterar helhetsbilden.  

 

På s. 83 går det finna en avvikelse (se bilaga V). Bilden visar hur Tor står i fönstret och tittar ner 

på bilen. Den första meningen på sidan är dock ”Pappa tittar på bilen”. Genom att läsa hela 

skriften och koppla ihop med rubriken ”Tor stannar hemma”, kan läsaren sedan förstå att bilden 

visar den senare händelsen; att Tor stannar hemma och ser familjen åka iväg. De temporala 

relationerna kan skapa förvirring i detta fall, då skriften och bilden är positionerade nära varandra, 

men att skriften berättar mer än bilden. Fördelningen av information blir sned.  

6.5.7 Många händelser på kalas 

”Tio i tre kommer alla”, beskriver skriften. Skriften bidrar då med mer information än bilden; en 

ökning, som beror på att bilden inte visar klockslaget. Att ”Tor tar emot” och ”Siv kramas” ger 

skrift-bild samstämmighet genom redundans. På s. 85 visar bilden alla barnen och skriften 

berättar genom dialoger hur barnen samtalar med varandra. Därav kan modaliterna ses som 

samstämmiga. En tydlig samstämmighet är också hur Lump tar en korv och rusar iväg med den. 

Skriften ger dock ökad information om att det var från Olson Lump tog korven. Sistnämnt säger 

skriften att alla ropar ”Ja, må han leva!”. Detta är en detalj som bilden inte fångar upp, i och med 

att bilden har gett utrymme för annan information.  

 

6.6 Likheter och skillnader 

Det som kan konsteras av sammanställningen är att alla läromedlen innehåller samstämmighet. 

Rumslig homogen enhet förekommer inte alls, exemplifiering förekommer sällan och redundans 

är den vanligaste typen av samstämmighet. I många fall samstämmer skrift och bild, men någon 

av modaliteterna ger ytterligare information så att läsaren får ett annat helhetsintryck av 

budskapet. Denna typ av komplementaritet; ökning, är av vanligast förekomst i Vi läser. Första 
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Boken. Den är också tydlig i Den lata katten och Elins skatt. I Spökslottet är förekomsten av ökning 

knapp, och det skulle kunna tänkas bero på att både budskapet från skrift och bild också är 

knappt. I Borsta mina tänder! är inte heller ökningen en lika betydande del av innehållet, utan då är 

det istället projektionen som skapar en tydlig koppling mellan skrift och bild.  

 

Generellt sett är koppling i form av konjunktiva förbindelser väl synliga och meningsfulla i 

samtliga texter. Gemensamt för alla texter är att händelseförloppet förklaras tydligt genom tid och 

plats. I spökslottet är det minst tydliga exemplet, men den första meningen ”I spökslottet finns” 

visar på plats och att läsaren hädanefter får följa med runt i slottet. Den lata katten med dess 

parallellhistoria är ett av de tydligaste exemplen. Bilderna visar på hur ett djur förvinner in i bilden 

och nästa djur tittar fram. Det andra exemplet är Borsta mina tänder! med dess utmärkta 

veckodagar. Bilden kompletterar ofta skriften i detta fall, i den mening att den visar på byte av 

plats som även kan indikera en ny händelse i tid. Ett sammanhang ges åt berättelsen, exempelvis i 

Elins fall då hon först letar vackra saker ute och sedan går in för att ta från familjens medlemmar, 

en efter en. Rubriker och en större textmängd medverkar också till att Vi läser. Första boken ger 

uttryck för konjunktiva förbindelser.  

 

För att återgå till komplementaritet förekommer, förutom ökning, även avvikelser. Detta är inte 

av vanlig förekomst i något av de undersökta läromedlen. Ett utmärkande drag som 

uppmärksammats är hur titel på framsidan och framsidans bild inte överensstämmer i alla fall. I 

Vi läser. Första boken var avvikelsen en tolkningsfråga, beroende på hur skrift och bild lästes. I 

spökslottet är ett specialfall då relationen antingen kan ses som helt avvikande eller helt 

samstämmig.  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultaten av analysen kopplat till frågeställningarna. Resultatet visar 

hur typer av relationer mellan skrift och bild inte skiljer sig avsevärt åt mellan läromedlen. Alla 

undersökta typer av relation kan hittas i läromedlen, med undantag för rumslig homogen enhet. 

Skrift och bild är i de flesta fall av samstämmighet och ökning är även vanligt förekommande i 

alla utvalda läromedel. Det finns få fall av avvikelse och endast ett läromedel innehåller 

projektion. Konjunktiva förbindelser finns i samtliga böcker och kan därför sägas vara 

betydelsefulla för att skapa en meningsfull helhet i läsandet. Vidare diskuteras det också hur 

resultatet av förekommande typer av relationer mellan skrift och bild kan tänkas påverka elevers 

tidiga läsinlärning.  

7.1 Bilderna betyder något! 

Studien har visat att flera typer av relation mellan skrift och bild förekommer i de undersökta 

läromedlen. En generell slutsats som kan dras är att bilderna inte är till för att endast underhålla. 

Få avvikelser, hög grad av redundans samt många exempel av ökning genom ytterligare 

information i bild bevisar detta. I linje med Fast (2008, s. 88) kan detta visa på att bilderna i den 

tidiga läsinlärningen behövs för att skapa ett sammanhang och mening i texten. I den betydelsen 

lägger bilderna en lika viktig grund för literacy som skriften.   

I den tidiga kontakten med läsning är det viktigt att eleverna får en helhet i det de läser. De 

konjunktiva förbindelserna som kopplar ihop skrift och bild, är väl utbyggda i de utvalda 

läromedlen och kan ses som ett stöd i läsningen. I Den lata katten fungerar exempelvis bilderna 

som en ökning för att ge mer mening åt berättelsens händelseförlopp. Detta överensstämmer 

med hur Liberg et al. (2007, s. 14ff) beskriver hur bilden kan skapa rum och djup.  

7.2 Mer ökning, ökat lärande?  

De olika läromedlen som undersökts- två storböcker, två lillböcker och en läsebok- riktar sig till 

olika stadier i läsinlärmingen. Ett syfte med studien var att jämföra dessa läromedel och 

undersöka om de skiljde sig åt gällande typer av relationer mellan skrift och text. Resultatet visar 

att de olika typerna av relation inte skiljer avsevärt åt i de olika läromedlen. Liberg et al. (2007, s. 

104) framhåller hur bilders ökning i storböcker bidrar med värdefull information till läsarna som 

kan utnyttjas i samtalet runt boken. Det bör poängeras att det finns exempel på ökning i samtliga 

undersökta läromedel som också ger givande information. En pedagogisk konsekvens av detta 

kan vara att det är viktigt att skapa ett samtal om texten oberoende läromedel. Ökningen som är 
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ett återkommande inslag i samtliga läromedel visar på att bilderna bidrar med meningsfullhet till 

innehållet. 

Det är mer skrift i Vi läser. Första boken och skriften kompletterar bilden. Trots detta förekommer 

samtidigt en ökning i bilderna. En sådan ökning kan tänkas öka sannolikheten för att tolka en bild 

som en avvikelse, men naturligt blir det svårt för både skrift och bild att samstämma på alla plan. 

Bilder kan ge utrymme för olika betydelsetolkningar, i linje med vad Liberg et al. (2007, s. 14ff) 

beskriver. Därefter återstår frågan om informationen försvårar läsningen eller om den ger ökad 

information som bidrar till en meningsfull helhet. Vid ökning i de undersökta läromedlen 

samstämmer fortfarande skrift och bild. Konklusionen av detta är att bilden i de flesta fall inte 

förvirrar utan endast bidrar med ytterligare information. Kress (2010, s. 79) diskussion huruvida 

den ena modaliteten endast finns till som en kopia av den andra eller hur den ena modaliteten 

kan komplettera den andra är intressant i diskussionen av denna studie. Resultatet visar att en 

modalitet kan vara en del av budskapet men samtidigt sända ett annat budskap. Modaliteterna ger 

olika affordances; meningserbjudande, som kan hjälpa mottagaren i läsningen. Med användandet 

av Kress och van Leeuwens (2006, s. 11) begrepp ”an apt choice” skapas ett lämpligt val av 

uttrycksform för att nå fram med textens budskap.  

7.3 Textrörlighet 

En intressant aspekt i detta sammanhang är betydelsen av att läsare av läseboken behärskar 

textrörlighet, då det ingår mycket koppling mellan rubrik, skrift och bild. Detta överensstämmer 

med Liberg et al. (2007, s. 28) som diskuterar detta begrepp. Genom att läsaren kan röra sig 

mellan bild och skrift i läromedlen, kan den få en ökad förståelse för innehållet. I och med 

studien kan det konstateras att textrörlighet är ett verktyg som behövs för att kunna koppla skrift 

och bild. Ett tydligt exempel på det är när dialogen vidtar i Vi läser. Första boken och det blir det 

mer komplicerat att analysera hur bilden speglar skriften. Exemplet med Tor och hans pappa på 

s. 83 visar på att läsaren bör kunna relatera textens olika delar till varandra. Detta är en betydande 

skillnad jämfört med storböckerna och lillböckerna, och kan tänkas bero på att läseboken är 

riktad mot läsare som kommit längre i läsutvecklingen. 

7.4 Samtalet 

Björk och Liberg (2007, s. 23f) beskriver att bilderna i en bok kan spela stor betydelse när 

eleverna ska återberätta en text. Liksom nämnt i metoddelen är en begränsning av denna 

textanalys att studien inte innefattar hur det arbetas med läromedlen i det praktiska klassrummet. 

Samtalet, som är ytterligare en multimodalitet, kan utnyttjas i arbetet med läromedlens innehåll. 

Samtalet har stor betydelse då relationen mellan skrift och bild exempelvis är av en ökning eller 

exemplifiering. Detta gäller också avvikelser. En bild kan ge möjligheter för olika tolkning av 

innehållet och behöver därför samtalas runt.  
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7.5 Multimodalitet som utvecklar literacy 

Skolverkets uttalande om att det blir allt viktigare för eleverna att kunna skapa, tolka och 

kommunicera med bilder då samhällets visuella uttrycksformer växer sig större, ligger i linje med 

nya tankar som väckts hos mig under denna studie. Vikten av att uppmärksamma multimodalitet 

för eleverna bör poängteras. En text kan bestå av mer än skrift. Forskning beskrivet i tidigare 

kapitel underbygger bildens meningsfullhet i elevernas tidiga läsupplevelser. Eleverna måste 

utmanas och förstå innebörden av att besitta en sådan kompetens. Liksom beskrivet i 

teoriavsnittet är bilder även en resurs för andraspråkselever vid läsning av en text. Detta pekar 

både Sparrman (2008, s. 93) och Liberg et al. på (2007, s. 14ff). Bilderna får ett kulturellt värde 

och elever gör verbala beskrivningar av bilder som ett användande i sitt identitetsskapande. Om 

bilder både kan hjälpa eleverna i deras tidiga läsinlärning och utveckla deras identitet som nya 

läsare, borde det vara en självklarhet att uppmärksamma eleverna på bildens betydelse vid läsning 

av en text. 

 

Det kan fastställas att eleverna måste få kunskap om att bilden och skriften kan användas som 

resurser för att förstå en text. Leeuwen (2006, s.12f) beskriver hur barn själva använder sig av 

bilder för att nå fram till mottagaren. Om de uppmuntras att själva producera bilder borde de 

också uppmuntras till att läsa bilder i texter de kommer i kontakt med. Detta samstämmer också 

med Sparrmans (2002, s. 118f) konstaterande att barn måste få kunskap i att läsa och tolka 

visuellt. Bilderna kan utnyttjas för att se samband eller användas som en strategi för att få reda på 

ytterligare information som kan bidra till en meningsfull helhet. Eleverna kan genom att 

uppmärksamma modaliteten bild utveckla ett metakognitivt sätt att tänka runt sin läsning och 

förbättra sina lässtrategier för att bli goda läsare mer effektivt. Skrift + bild kan därmed 

konstateras vara ett exempel på en multimodal text som öppnar upp möjligheter för utvecklande 

av literacy hos eleverna. 
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Bilaga I – Elins skatt 
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Bilaga II - Spökslottet 
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Bilaga III- Den lata katten 
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Bilaga IV- Borsta mina tänder! 
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Bilaga V- Vi läser. Första boken 
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