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Sammanfattning 

Studien är skriven inom det utbildningsvetenskapliga området och riktar sig framför allt till personer som 

är verksamma inom skolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika bilder av hållbar 

utveckling skapas i samspelet mellan bild och text i två vanligt förekommande material i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen.  

 Materialen som har granskats är S.M.A.R.T och En hållbar tacokväll. Metoden som har valts är 

textanalys. Inom ramen för begreppet textanalys har semiotisk analys använts. Den semiotiska 

analysen har använts då den hjälper till att ge en förståelse för hur text och bilder samspelar med 

varandra. 

Studien visar att S.M.A.R.T-materialet riktar sig till yngre personer, framför allt märks detta genom 

att vissa livsmedel fått ändrade namn till exempel globetrotter äpple och berest mineralvatten (bild 

3 s.26). Bilderna är av den karaktären att de kan tilltala unga. Bilderna är framställda med mycket 

färg, lite text och ändrade namn på livsmedel. S.M.A.R.T-materialet går även igenom hur man som 

konsument kan tänka på miljön genom att ändra sin livsstil med små enkla medel. I Skolverkets 

material finns det många exempel på hur de semiotiska resurserna samspelar för att skapa mening. 

Utan texten skulle vissa av bilderna vara svårtolkade samt att läsaren inte skulle kunna ta del av 

några fakta om varorna, som ursprungsland eller pris. Vissa av bilderna i materialet är inte tydliga 

vilket gör de väldigt svårtolkade, så även här förstärker texten bilden. Eftersom materialet inte har 

väldigt mycket eller svårtolkad text riktar sig materialet till en bredare grupp läsare.  

 

 
 
Nyckelord: Ämnesdidaktik, hem- och konsumentkunskap, textanalys, semiotisk multimodal teori, 

hållbar utveckling. 
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Bakgrund 
Det finns idag en ökad medvetenhet kring miljö- och samhällsfrågornas dimensioner. Den ständiga 

debatten finns alltid närvarande om att de val som görs idag, kommer påverka nästa generation 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004 s.6). Enligt Edman (2005) skulle det krävas tre- fyra jordklot 

om alla i världen skulle leva som människorna i Europa och USA gör. Dessvärre har vi endast ett 

jordklot. Därför måste den nuvarande utvecklingen förändras enligt Edman (2005 s.11) då den inte 

är hållbar i längden. I och med att världen går mot en ohållbar utveckling och människorna 

förbrukar över jordens tillgångar, skrev Sverige på att utveckla en omställning till en mer hållbar 

produktion och konsumtion under en FN konferens i Johannesburg 2002 (Edman, 2005 s.12). 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett centralt begrepp inom såväl utbildningsområdet som samhället. Hållbar 

utveckling handlar om att dagens befolkning ska kunna tillfredsställa sina behov utan att det 

påverkar kommande generationers möjligheter att kunna tillfredsställa sina behov (Bergsten, 2005 

s.7). Definitionen av hållbar utveckling myntades 1987 av Bruntlandkommissionen. Det var FN 

som tillsatte kommissionen under mitten av 1980-talet. Definitionen är den vedertagna 

definitionen av hållbar utveckling, det är troligtvis den mest cirkulerade definitionen som finns 

(SOU 2004:104 s.10). 

För att kunna uppnå en hållbar utveckling krävs undervisning kring ämnet. Undervisning om 

miljöfrågor är inget nytt fenomen inom skolan utan har funnits i undervisningen sedan 1960-talet. 

Fokus låg då på naturmiljön och den skada människan dittills gjort på den. Under 1970-talet fick 

miljöundervisningen lite mer fokus, då  handlade det om närmiljön. Utvecklingsländerna var dock 

kritiska till detta och menade att området var för smalt. I slutet av 1970-talet breddades innehållet i 

miljöundervisningen till att även innefatta sociala, kulturella, ekonomiska och politiska frågor. 

Tyvärr fick inte breddandet det genomslag som alla hoppades på utan undervisningen hade 

fortfarande fokus på närmiljön utan några socioekonomiska eller politiska aspekter (Skolverket, 

2002 s. 10). Under 1990-talet byttes den äldre miljöundervisningen på många håll ut för att istället 

börja fokusera på hållbar utveckling. (Skolverket, 2002 s.10). Ett steg i utvecklingen blev Baltic 21. 

Under mitten av 1990-talet utvecklades Agenda 21 till att bli Baltic 21. Baltic 21 handlar om 

länderna kring Östersjön och hur miljön i dessa länder kan nå en mer hållbar utveckling. År 2000 

beslutades det att Baltic 21 även skulle implementeras i skolan Implementeringen dröjde dock och 

först 2011 kom Baltic 21 att implementeras i den nu rådande kursplanen, LGR 11. (Skolverket, 

2002 s.5). 

Alla vanor som en familj har påverkar inte bara familjen utan även samhället och miljön. Eleverna 

som läser hem- och konsumentkunskap ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hälsa, 

ekonomi och miljö. Kursplanen i hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förutsättningar för 

att bli goda konsumenter som tar hänsyn till ämnets tre perspektiv, hälsa, ekonomi och miljö. 

Hem- och konsumentkunskap är ett av de ämnen där hållbar utveckling har integrerats. 

Kunskapsområdenas syfte i kursplanen är att lyfta olika frågor som bland annat rör det enorma 

utbudet som finns av varor idag,  hur valet av dessa varor är producerade samt vad valet av olika 

varor får för konsekvenser för bland annat miljön (Lgr 11, se bilaga 1).  
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Tidigare forskning 
I följande kapitel tas tidigare forskning upp på flera plan som är relevanta för denna studie. 

Därefter följer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter. 

Studier av hållbar utveckling i förskola och skola 
I Hedefalks avhandling Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling undersöker Hedefalk vilka förutsättningar som finns för barns 

meningsskapande om hållbar utveckling i förskolan. Avhandlingen fokuserar på de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför (Hedefalk, 2014. s.14). Den visar på undervisning och hur 

undervisningen kan skapa mening. Avhandlingen visar även på hur barn kan undervisas för att 

kunna handla för hållbar utveckling (Hedefalk, 2014. s.14). Hedefalk visar på att barnet är 

kompetent och kan själv handla för förändring. Till exempel barn som är ute mycket i naturen 

utvecklar en omsorg för naturen och de barn som lär sig mer om naturen har benägenhet att 

handla för en hållbarhet. Barnen i studien kunde identifiera problem, lära sig mer om problemet 

och tillslut lösa problemet (Hedefalk, 2014. s.53). Vidare undersöker Hedefalk hur barn kan lösa 

många situationer med hjälp av fakta. Barnen behöver värdera fakta för att komma framåt i 

meningsskapandet. Ibland inser barnen att de saknar nödvändig fakta för att kunna lösa en viss 

situation (Hedefalk, 2014. s.56). Hedefalk drar slutsatsen att barn bör börja undervisas om hållbar 

utveckling redan på förskolan. Hållbar utveckling innebär att inte bryta ner jorden samt förhindra 

att jorden bryts ner på sikt. På policynivå råder det ingen enlighet om hur undervisningen ska 

läggas upp för att nå målet om hållbar utveckling. Dock bör undervisningen inkludera tre 

dimensioner i undervisningen om hållbar utveckling, ekonomisk, ekologisk och en social 

dimension. Den ekologiska dimensionen handlar i korthet om biologisk mångfald och att 

människor ska värna om ekosystemet. Den sociala dimensionen innefattar jämställdhet, jämlikhet 

och rättvisa. Den ekonomiska dimensionen fokuserar på hushållen, att hushålla med de resurser 

som finns, ta hänsyn till både mänskliga och materiella resurser. Den ekonomiska dimensionen 

fokuserar även på en utveckling av ekonomin. Detta innebär att hushållen och konsumenterna 

behöver göra ställningstagande vid inköp av olika varor, försöka ta hänsyn så att de tre 

dimensionerna är i balans med varandra. (Hedefalk, 2014. s.16-17) 

Björneloo har i sin avhandling Innebörder av hållbar utveckling undersökt vad lärare anser att lärande 

om hållbar utveckling kan ha för innehåll, detta har skett genom intervjuer av lärare som jobbar 

med olika årskurser. Svaren som Björneloo fick var mångfasetterade. Dock finner Björneloo fem 

tematiska områden som är gemensamma för de svar hon fått in: 

Helheter och sammanhang handlar om att världen är en enhet som hänger ihop vilket är en viktig 

kunskap som måste förstås. Det handlar även om elevers upptäckter och att de måste se komplexa 

sammanhang vilket i praktiken innebär: Att eleverna ska kunna jämföra de egna livsvillkoren med 

livsvillkor i andra miljöer och tider. Eleverna ska även kunna utveckla en förståelse för ekologiska 

sammanhang och inom området kunna ge exempel på livscykler och ekosystem. Eleverna ska 

förstå att människorna påverkar och omformar naturen. Delaktighet och ansvar innebär att eleverna 

själva ska kunna, vilja samt våga delta aktivt i samhället och detta innebär: Att eleverna kan 

representera sin grupp i olika sammanhang i samhället samt förstå att de aktivt kan delta i 

samhällsutvecklingen. Eleverna ska kunna göra medvetna val samt förstå hur sina egna handlingar 

påverkar miljön. Inlevelse och förståelse innebär att eleverna ska kunna reflektera över vad olika 

rättigheter och skyldigheter innebär för dem vilket i praktiken betyder: Eleverna ska kunna förstå 
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alla människors lika värde samt vilka rättigheter som finns. Eleverna ska kunna för olika typer av 

etiska resonemang samt förstå konsekvenserna av olika ställningstaganden. Självkänsla och 

kommunikationsförmåga innebär att eleverna behöver utveckla sin språkliga, sociala och motoriska 

förmåga för att uppnå en säkerhet i sin självkänsla samt sin kommunikativa förmåga. Eleverna ska 

kunna delta i olika slags samtal där de får uttrycka sig samt sätter sig in i andra människors tankar. 

De ska även kunna läsa, skriva och reflektera kritiskt utifrån olika budskap i såväl tal som skrift. 

Eleverna ska kunna medverka i olika aktiviteter med andra människor. (Björneloo, 2007 s.93-95) 

Studier av läromedel med semiotiskt perspektiv 
I Waltås avhandling Läroböcker i svenska? En studie av ett läromedel för yrkesförberedande gymnasieprogram 

och dess modelläsare är syftet med studien att undersöka läroböcker i ämnet Svenska på gymnasiet 

som riktar sig till sex olika gymnasieprogram, med avseende på vilka förutsättningar för 

meningsskapande läroböckerna erbjuder sina läsare. Läroböckerna innehåller skönlitteratur som till 

exempel romanutdrag, sakprosa och tidningsartiklar. Materialet består av både texter, uppgifter och 

uppgiftsmaterial. Böckerna är anpassade för hotell och restaurang, barn och fritid, fordon, el, bygg 

och omvårdnad (Waltås, 2011. s.14). 

Metoden som Waltås använder sig av är kvalitativ textanalys. Waltås använder kvantitativ data från 

textböcker ur serien Blickpunkt böckerna ingår i undervisningsmaterialet Bra Svenska A och Bra 

Svenska B. 

Många lärare saknar kunskap i att bedöma en läroboks kvalitet, det är sällsynt att universiteten 

erbjuder kurser i lärobokskunskap. Detta är en viktig kunskap som lärare borde ha enligt Waltås då 

läroböckerna inte granskas av staten längre (Waltås, 2011. s. 15). 

Bra Svenska A och Bra Svenska B är heltäckande material för de yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen, de ska motsvara innehållet i svenska kurserna som ges. När det kommer till 

didaktik är tanken att böcker ska väcka associationer hos läsaren och läsaren ska kunna känna igen 

sig i det som står men enligt Waltås räcker det inte med det. Waltå hävdar att läsning bör vara 

något som utmanar läsaren och erbjuder denna en mening i läsandet. 

Programanknytningsböckerna som Waltås har studerat täcker inte detta då texturvalen inte 

inbjuder till detta. Det räcker inte med att endast känna igen sig i den kommande yrkesrollen som 

de olika granskade läromedlen handlar om. Det ställs olika krav på eleverna i de olika läromedlen 

när det kommer till skrivandet, lägst krav ställs det i Blickpunkt fordon. Eleverna på 

fordonsprogrammet förväntas endast skriva enklare berättande texter och listor. Högst krav ställs 

det på de elever som använder läromedlet Blickpunkt el. (Waltås, 2011). 

Studier av klassrummets semiotiska resurser i högstadiet 
I Hippkiss avhandling Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och 

konsumentkunskap, kemi och biologi vill hon tydliggöra hur semiotiska resurser i 

klassrumskommunikationen skapar meningserbjudanden. Hippkiss tar upp olika teoretiska 

perspektiv för att närma sig analysen för semiotiska resurser i klassrummet. Bland annat tas 

begreppet det utvidgade textbegreppet upp. (Hippkiss, 2014 s.2) 

Hipkiss syfte är att undersöka klassrum och undervisning i tre olika ämnen på högstadiet, hem- och 

konsumentkunskap, biologi och kemi. Metoden Hipkiss använt för avhandlingen är främst 

videoinspelningar och ljudupptagningar men även fältanteckningar, fotografier och intervjuer med 

så väl lärare som elever. De tre ämnena som studerades var, hem- och konsumentkunskap, biologi 

och kemi. (Hipkiss, 2014. s.44-54).  
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Resultatet av Hipkiss studie är bland annat att samtliga av de studerade ämnena är starkt 

klassificerade. Ämnena är unika jämfört med övriga skolämnen i förhållande till hur de 

representeras i kursplaner och läroplaner. Även när det kommer till klassrumsdesign är dessa 

ämnen unika, framför allt hem- och konsumentkunskap och kemi (Hipkiss, 2014. s.247). 
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Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna för en studie färgar analysmetoden och dess resultat. Själva studien 

är baserad på semiotiska resurser och teorier kring hur resurserna skapar mening. Nedan 

presenteras de semiotiska resurserna närmare som är representativa för denna studie. 

Semiotiska resurser är en del av det multimodala begreppet och kan beskrivas som allt människor 

gör till exempel organiserar omvärlden för att skapa en ökad förståelse samt kommunicerar 

(Danielsson & Selander, 2014. s.30). Till exempel kombinerar lärare och elever talat språk, gester, 

text och bild i undervisningssituationer (Leijon och Lindstrand, 2012 s.175). Text är inte längre 

enbart nedskrivna ord på ett papper utan text innefattar numera även andra semiotiska resurser 

som till exempel bilder, talat språk, gester med mera. Varje semiotisk resurs kan ses som text 

förutsatt att resursen på andra sätt motsvarar definitionen av text. En text kan till exempel 

definieras som något som har ett avgränsat budskap som kan förstås i ett specifikt sammanhang. 

En semiotisk resurs blir i det här sammanhanget något som innefattas av uttrycket ett utvidgat 

textbegrepp. En text kan i det här sammanhanget bestå av flera olika resurser som tillsammans 

bildar en helhet. Det kan till exempel vara en skriven text som kombineras med bilder (Danielsson 

& Selander, 2014. s.17).  

Semiotiska resurser är kort sagt de resurser människor använder för att skapa betydelse i 

kommunikationen mellan människor. När dessa semiotiska resurser används på ett systematiskt 

sett bildar de semiotiska modaliteter. Exempel på semiotiska resurser är färg, talat eller skrivet 

verbalspråk, bilder eller gester. De semiotiska resurserna kombineras i bland annat tidningar, 

böcker, radio, tv med mera. Resurserna kan användas i många kombinationer för att bli 

meningsskapande. (Danielsson & Selander, 2014. s.30) 

För att förstå de semiotiska resurserna och hur de kan sättas i perspektiv i skolan krävs ytterligare 

ett begrepp, nämligen textbegreppet. Textbegreppet är ett stort begrepp, text är något som i stort 

sett alltid finns i omlopp. Exempel på text är olika former av ord, symboler, bilder och film. 

Medierna har i uppgift att vara informationsgivande eller på något sätt kommunikativa. Dessa finns 

till för att skapa en mening eller ett sammanhang av den text som alltid finns i omlopp det menar 

Clifford Geertz som är ett av de största namnen bland dem som har definierat textbegreppet. I 

många av de bilder som finns omkring oss människor finns det texter som kan tolkas. För att 

texten tillsammans med bilderna ska kunna skapa en mening och en förståelse måste dessa ses i det 

sociala sammanhang som människorna befinner sig i. Geertz hävdar också att kulturen som text är 

uppbyggd av flera olika meningsskapande system som hela tiden produceras och utvecklas inom de 

olika kulturernas historia. En text kan skapa mening först när till exempel en mottagare och en text 

möts. När en mottagare och en text möts skapar de ett mönster som på något sätt samspelar 

(Geertz, 1973 s.129). 
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Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie är skriven inom det utbildningsvetenskapliga området och riktar sig framför allt till 

personer som är verksamma inom skolan vilket har legat till grund för studiens syfte. Syftet med denna 

studie är att undersöka meningsskapande processer i två vanligt förekommande material i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen, med fokus på gestaltningen av hållbar utveckling.  

Ur syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Samspelar bild och text och hur skapas detta samspel? 

 Vilka innebörder av hållbar utveckling skapas i texterna och med vilka resurser skapas de? 
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Metod 
Den metod som använts för denna studie är kvalitativ textanalys, analysen syftar till att undersöka 

hur de valda materialen gestaltar hållbar utveckling med hjälp av semiotiska resurser. Valet av 

metod lämpar sig för den här typen av studie samt svara på studiens syfte och frågeställningar. Den 

kvalitativa forskningen tar sin grund i systematik. I praktiken innebär detta att texterna görs om till 

kategorier (Esaiasson m.fl., 2012 s.211).  

Urval 
De båda materialen som valts som grund för denna studie är två material som är vanligt 

förekommande i undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Jag har stött på dessa 

under mina år som lärarstudent vid den verksamhetsförlagda utbildningen i ämnet hem- och 

konsumentkunskap. S.M.A.R.T-materialet är framtaget av Centrum för tillämpad näringslära i 

samarbete med konsumentverket och En hållbar tacokväll är framtaget av Skolverket.  

 

Materialbeskrivning 
S.M.A.R.T-materialet 
S.M.A.R.T-materialet är framtaget av Centrum för tillämpad näringslära tillsammans med 

Konsumentverket. S.M.A.R.T-materialet är enligt Centrum för tillämpad näringslära framtaget för 

att kunna ge ett verktyg till att äta hälsosamt och mer miljövänligt. S.M.A.R.T står för: 

S= Större andel vegetabilier  

M= Mindre ”tomma kalorier”  

A= Andelen Ekologiskt ökas 

R= Rätt kött och grönsaker 

T= Transportsnålt 

Materialet går igenom rubrikerna och hur personer utifrån dem kan tänkas äta mer hälsosamt och 

mer miljövänligt. Bland annat går materialet igenom kort vad krav står för, tallriksmodellen, olika 

grönsaker, kött, hur mycket en person äter och dricker varje år med mera. S.M.A.R.T-materialet är 

ett material som lärare kan använda som ett informationsmaterial och ingång till arbetsområdet 

hållbar utveckling (CTN, 2001). 

En hållbar tacokväll 
Skolverkets material En hållbar tacokväll är från år 2012. Materialet är framtaget i dialog med den 

nya kursplanen och bearbetar tre perspektiv inom ämnet hem- och konsumentkunskap, nämligen 

hälsa, ekonomi och miljö. Materialet är ett provmaterial som ingår i ett bedömningsstöd för lärare i 

ämnet hem- och konsumentkunskap. Bedömningsstödet innefattar två olika prov, Den hållbara 

lunchen och En hållbar tacokväll. Materialen prövar på olika sätt elevernas kunskap och förmågor i att 

välja samt motivera sina val i konsekvenser mot hälsa, ekonomi och miljö. Till Den hållbara 

lunchen finns även en film som hjälp i lärarens bedömning (Skolverket, 2012a). 

I En hållbar tacokväll ska eleverna utgå från ett av perspektiven (miljö, hälsa, ekonomi) men även ha 

de andra två perspektiven i åtanke och sedan sätta ihop en hållbar tacokväll. Eleverna får olika 

bilder på de matvaror som är valbara för den hållbara tacokvällen. När eleverna har valt varor ska 

de motivera varför de valt just dessa varor. Eleverna ska motivera utifrån det perspektiv som valts 

men även motivera varför de valt bort vissa varor. I och med att materialet är ett prov, kräver detta 
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att eleverna har gått igenom hållbar utveckling tidigare, bland annat miljömärkningen krav, hur 

olika förpackningar påverkar miljön, transporter, ursprungsländer, ekonomi med mera. 

Analysmetod 
Analysmetoden som använts för studien är semiotisk analys. Den semiotiska analysen är ett verktyg 

som har använts för att undersöka hur texten får en mening när en bild läggs till. Vilken mening 

texten får beror på många olika saker till exempel mottagaren, kontexten, vad bilden uttrycker eller 

om text och bild samspelar med varandra. För att texten tillsammans med bilderna ska kunna 

skapa mening krävs de att de ses i det sociala sammanhang de är skapade för. Texten är producerad 

för att förmedla olika saker till exempel fakta eller information. Genom olika typer av text kan 

människor kommunicera med varandra. I de material som valts ut för analys är text och bild i 

kombination mycket vanligt förekommande. Den litteratur som varit central för hela analysen har 

varit Danielsson & Selander, Se texten! – multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete.  

Nedan följer begrepp som är centrala i analysen  

Övergripande struktur och iscensättning 

Till begreppet iscensättning kan ord som textens anslag, sekvensering och tematisk orientering 

kopplas. Iscensättning handlar om hur texten inbjuder till läsning. Hur en text erbjuder ett innehåll 

samt hur texten kan uppmana till vissa typer av aktiviteter genom författarens valda sätt att 

representera ett kunskapsområde på (Danielsson & Selander, 2014, s. 42-43). 

Anslag handlar om att skaffa sig en överblick över materialet och vilken sorts text det är läsaren 

möter. Anslaget innefattar textens stycke indelning. Har texten kompakta stycken? Inbjuder texten 

till en läsning som går ”från början till slut”? En text som är uppbruten i olika sjok och som 

kombineras med andra resurser som till exempel en bild eller en graf erbjuder en läsning som går 

fram och tillbaka mellan raderna. Bär illustrationerna  på ett viktigt innehåll eller har de endast har 

en estetisk funktion? Sekvensering bygger vidare på anslaget och handlar om hur informationen i 

texten är ordnad det vill säga om texten är uppbygg av stycken eller enstaka meningar. Det handlar 

även om hur informationsstrukturen ser ut, om texten inbjuder läsaren till en specifik läsordning. 

Den tematiska orienteringen är inriktad på textens fokus.  Vilket innehåll som särskilt ligger i fokus, 

vad texten handlar om och hur innehållet är sorterat. Den tematiska orienteringen innefattar även 

centrala begrepp och exempel. (Danielsson & Selander, 2014. s.44-49) 

Semiotiska resurser 

Semiotiska resurser är ett begrepp som kan beskriva de resurser som beskriver det vi gör eller det 

vi använder för att organisera omvärlden samt för att kommunicera. Exempel på semiotiska 

resurser är: bild, form, färg, talat eller skrivet språk. (Danielsson & Selander, 2014, s.30) De 

semiotiska resurserna fokuserar på de visuella resurser som finns i texten. För att hitta de visuella 

resurserna krävs: En överblick över val av rubriker, faktarutor, bildtexter, ingresser med flera. Vilka 

val har författaren gjort? Se över vilka visuella resurser finns i texten. (diagram, tabeller, 

illustrationer, fotografier, modeller, teckningar) samt titta närmare på färger och former i bilden. 

När färg och form varieras påverkar det vad mottagaren uppfattar som viktigt och oviktigt. 

(Danielsson & Selander, 2014. s.49-51) 
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Samspel 

Här handlar det om samspelet mellan text och illustrationer. Olika delar av texten samspelar också, 

till exempel rubriker, faktarutor, brödtexter, bildtexter, sammanfattningar och frågor (Danielsson & 

Selander, 2014, s.52-53). I studiens analys finns det båda text och illustrationer på samtliga bilder. 

Texten och illustrationerna har analyserats var och en för sig samt tillsammans för att se om de 

samspelar eller ej. För att lättare kunna se om text och illustrationer samspelar med varandra finns 

det olika delar man kan titta närmare på som till exempel: Det samspel som finns mellan olika 

bilder i texten, grafer, tidslinjer, teckningar. Vidare kan man titta på samspelet mellan de texter som 

berättar vad avsnittet handlar om, rubriker, ingresser, faktarutor, sammanfattningar, uppgifter. 

Berättar bilderna en historia? Tillsammans eller var och en för sig? Finns det någon 

sammanhängande idé mellan bilderna? För att fördjupa analysen kan man titta närmare på 

samspelet mellan verbala texter och bilder. Hur stämmer bild och text överens med varandra? Det 

som texten vill förmedla, är det lätt att hitta i bilderna? De bilder som finns i texten är de endast 

dekorativa eller fördjupar/förstärker de texten? Om texten och bilden fokuserar på olika saker, kan 

detta skapa förvirring och problem för läsaren? (Danielsson & Selander, 2014. s.52) 

Hållbar utveckling 

För att kunna definiera hållbar utveckling har Brundtlandkommissionens definition legat till grund. 

Deras definition innebär att hållbar utveckling handlar om att dagens befolkning ska kunna 

tillfredsställa sina behov utan att det påverkar kommande generationers möjligheter att kunna 

tillfredsställa sina behov (Bergsten, 2005 s.7). Fokus i analysen har legat på konsumentperspektivet i de 

båda materialen.  De olika val konsumenter har när det kommer till att handla hållbart och hur dessa 

kan värderas ur ett miljöperspektiv. Bland annat  hur produktionen ser ut på de bilder där produktion 

förekommer, hur är  produkterna producerade? Konventionellt odlat mot ekologiskt odlat? Samt på de 

bilder där transporter förekommer, långa/korta transporter? 

Genomförande 

Varje bild i S.M.A.R.T-materialet har analyserats i fem delar vilka är: Iscensättning och struktur, 

Samspelet mellan text och bild, Semiotiska resurser  och Hållbar utveckling. I S.M.A.R.T-materialet är 

delar av det totala materialet analyserat då materialet består av många bilder och en total analys av 

materialet skulle inte rymmas i denna studie. De analyserade bilderna är av varierande karaktär. En del 

bilder är mer komplexa då de består av mycket text och mycket bilder medan andra är enklare och 

består endast av en bild och en text. Samtliga av de analyserade bilderna har en substans av hållbar 

utveckling. 

Varje bild i Skolverkets material En hållbar tacokväll har analyserat i tre delar: Iscensättning och 

struktur, Samspelet mellan text och bild och Hållbar utveckling. I skolverkets material har två av tre 

bilder analyserats. Materialet består av totalt tre bilder men endast två har analyserats. Alla bilder är 

uppbyggda på samma sätt det är endast innehållet i bilderna som varierar.  Under hållbar utveckling är 

båda bilderna analyserade med hjälp av tabeller. Tabellerna hjälper till att få en tydligare struktur och 

överblick över de olika mindre bildernas skillnader.  

 

Etiska hänsynstaganden 
Då studien är baserad på en metod som inte innehåller data gällande personer så behöver inga etiska 

hänsyn tas. 
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Analys 
 

Analys av S.M.A.R.T-materialet 
I kommande kapitel analyseras utvalda bilder ur S.M.A.R.T-materialet och ur Skolverkets material 

en hållbar tacokväll. De båda materialen går igenom hållbar utveckling men på olika sätt. 

S.M.A.R.T-materialet består av en serie bilder. Bilderna visar på hur människan kan välja för att äta 

S.M.A.R.T. Nedan följer en bildserie utav de utvalda bilderna från materialet (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Översikt över de tre bilder som analyseras nedan. 

Varje bild berättar sin egen berättelse allt ifrån att läsaren har ett val att göra i affären. För bättre 

hälsa och ekonomi kan läsaren tänka tillbaka till förr i tiden, hur vi åt då. Förr i tiden åts det riktigt 

mat som var lagad från grunden istället för dagens hel och halv fabrikat. Läsaren har även ett annat 

val, att välja produkter och matvaror som har färdats långt i världen eller produkter och matvaror 

som har färdats kortare. 

Gemensamt för varje bild är att på vänster sida återfinns Stockholms läns landsting logga samt 

S.M.A.R.T. I och med att loggan finns med på varje sida nöts det in hos läsaren/mottagaren att 

materialet är utgivet av just Stockholms läns landsting. Många företag brukar använda detta som 

ökad marknadsföring.  Stockholms läns landsting har gett ut materialet tillsammans med 

konsumentverket,  något som inte framträder av bilderna utan endast Stockholms läns landsting 

syns på sidorna. Vilka står för kunskap om folkhälsofrågor och konsumentverket står för frågor 

som rör konsumtion.  

 

Näranalys av bild 1 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den första bilden som analyseras i S.M.A.R.T-materialet  

Övergripande struktur och iscensättning 

Den första bilden ur S.M.A.R.T-materialet fokuserar på människans ursprungliga matvanor. Den 

övergripande strukturen i den första exempelbilden (se figur 2) handlar om två människor, en man 

och en kvinna. Bildens anslag berättar hur illustrationen förstärker textens rubrik ”vi är alla 

stenåldersmänniskor”. Illustrationen är inte informationsbärande utan det är rubriken. Bildens 
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sekvensering består endast av en rubrik och en illustration (figur 2). Informationsstrukturen inbjuder 

läsaren till en läsordning som inte är specifik. Den tematiska orienteringen  fokuserar på bildens 

utgångspunkt. Utgångspunkten för figur 2 är rubriken ”vi är alla stenåldersmänniskor” det är kring 

rubriken hela bilden är uppbyggd. Illustrationen på två människor förstärker rubriken. Fokus i 

illustrationen hamnar på de två avbildade människorna som ska föreställa stenåldersmänniskor (ca 

8000-1800 f.kr). 

Semiotiska resurser 

De två huvudsakliga semiotiska resurserna är: 

 Rubriken ”vi är alla stenåldersmänniskor” 

 Illustrationen på stenåldersmänniskor 
 

Illustrationen är sedan uppbyggs av flera olika semiotiska resurser, till exempel löv, larv, två 

människor och bär. Människorna i illustrationen har nästintill samma färg på sitt skinn som 

kläderna de bär på kroppen, en brun nyans. Bären som kvinnan har i ett tyg på kroppen samt 

larvens ränder är samma brun/röda nyans, larven har även en beige/orange färg. Lövet som larven 

sitter på är grönt. Rubriken är skriven i svart enkel text som inte drar någon direkt uppmärksamhet. 

Det som drar uppmärksamhet i texten är bilden på människorna då de har färg, är större än 

rubriken och mer estetiskt tilltalande. Fokus i texten ligger alltså på människorna och blir därmed 

viktigare än rubriken eftersom ögats fokus hamnar på dem. 

Samspel 

I illustrationen med de båda stenåldersmänniskorna samspelar inte bild och text på ett tydligt sätt. 

Samspelet mellan den verbala texten och bilden ser ut på följande sätt: Vid en första anblick 

stämmer text och bild överens med varandra. Då rubriken säger  ”vi är alla stenåldersmänniskor” 

och illustrationen visar två människor från en tid längre tillbaka. Vid en näranalys av bilden så finns 

det vissa tveksamheter kring just tidsangivelsen. Ett tydligt exempel är att människorna på 

stenåldern inte bar tygkläder utan djurhudar. Under stenåldern var människorna jägare och samlare. 

Kosten som var vanlig på stenåldern var kött, fisk, nötter, bär, grönsaker och frukt. ”Vi är alla 

stenåldersmänniskor” är en metafor för hur människor är skapta, rent biologiskt sett ligger 

stenålderskosten närmare den kost som människor borde äta. Idag består människors kost av 

samma grund som på stenåldern men med tillägg av sädesslagen, mejeriprodukter, salt, fett, socker 

med mera. Många av de dieter som kommit till under de senare åren utesluter vissa 

livsmedelsprodukter så att kosten ska efterlikna stenålderskosten mer. Bilden är ett tydligt exempel 

på hur det kan se ut när de semiotiska resurserna inte samspelar med varandra. Eftersom 

resurserna inte samspelar med varandra kan de heller inte skapa den mening som författaren 

kanske har tänkt sig. Särskilt inte när budskapet är en metafor.  

Hållbar utveckling  

Om människorna skulle äta den kost vi egentligen är skapta för, det vill säga stenålderskosten 

skulle detta bidra till en hållbarare utveckling. Stenålderskosten bestod av kött, fisk, nötter, bär, 

grönsaker och frukt, skulle då människan i sitt val av kosten dessutom tänka på närproducerat och 

säsongsanpassat skulle detta hjälpa miljön. Stenålderskosten var av tvång närproducerad såväl som 

säsongsanpassad. Miljön blir hjälpt genom att transporterna minskar samt att energi kan sparas 

genom att till exempel inte äta salladsgrönsaker så som gurka, tomat och sallad under 

vinterhalvåret. Genom att äta grövre svenskodlade grönsaker under vinterhalvåret hjälper detta 
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miljön genom minskad växthuseffekt på grund av bland annat minskade transporter. 

(Livsmedelsverket, 2016a) 

”Vi är alla stenåldersmänniskor” är en metafor för hur människor är skapta, rent biologiskt sett 

ligger stenålderskosten närmare den kost som människor borde äta. Idag består människors kost av 

samma grund som på stenåldern men med tillägg av sädesslagen, mejeriprodukter, salt, fett, socker 

med mera. Många av de dieter som kommit till under de senare åren utesluter vissa 

livsmedelsprodukter så att kosten ska efterlikna stenålderskosten mer. Då bilden är uppbyggd som 

en metafor är det svårt för många modelläsare att ta till sig bilden på önskat sätt. 

(Livsmedelsverket, 2016b) 

 

Näranalys av bild 2 
 

 

Figur 3. Den andra bilden som analyseras i S.M.A.R.T-materialet  

Övergripande struktur och iscensättning 

Figur 3 fokuserar på tallriksmodeller. Den övergripande strukturen i bilden (Figur 3) handlar om 

två tallrikar med olika sorters mat på, tallrik A och tallrik B. Bildens anslag berättar om hur 

illustrationen förstärker textens rubrik ”Tallrik A är S.M.A.R.T-ast”. Illustrationen är 

informationsbärande. Texten är uppbruten i olika delar där text förklarar bildernas innehåll samt 

indelade i en A-gruppering och en B-gruppering. Maten på de två tallrikarna är upplagda utifrån 

tallriksmodellen. Vid varje matvara på tallriken står respektive namn, till exempel en illustration på 

potatis med texten potatis bredvid. Båda illustrationerna innehåller likvärdiga matvaror. 

Illustrationen med tallrik A innehåller bröd, ett glas vatten och ett äpple. Tallriken som är benämnd 

tallrik A består av rivna morötter, grönsaksröra, lammkött/vita bönor och potatis. Illustrationen 

med tallrik B innehåller bröd, en glasflaska med mineralvatten och ett äpple. Tallriken som är 

benämnd tallrik B består av gurka, tomat, fläskkött och ris.  

Bildens sekvensering tittar närmare på Figur 3 och dess övergripande struktur som består av en 

rubrik och en illustration som är uppdelad i två delar som motsvarar varandra genom att de visar 

likvärdiga produkter. I illustrationen finns det två staplar som berättar tallrikarnas energiåtgång 

samt en text som förklarar att det är energiåtgången som staplarna syftar på. 

Informationsstrukturen inbjuder läsaren till en läsordning som inte är specifik dock behöver 

läsaren läsa rubriken först för att kunna förstå vad illustrationen förmedlar. Den tematiska 

orienteringen fokuserar på energiåtgången  det krävs för att producera två likvärdiga maträtter. 
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Texten berättar vilka produkter som finns på tallriken samt om vissa av matvarorna har rest långt 

eller kort. Det centrala begreppet eller ordet i texten är S.M.A.R.T.-ast genom att ordet är nyckeln 

till att förstå meningen med bilden. Stapel för tallrik A säger att energiåtgången är 7,5 MJ och 

stapeln för tallrik B säger att energiåtgången är 15,9 MJ. Energiåtgången är lägre för tallrik A i och 

med att lammkött är bättre för miljön än fläskkött. Det går åt mycket mindre energi att odla bönor 

och morötter jämfört med tomater och sallad som ofta är växthusodlade. Potatisen och äpplet är 

odlat i Sverige vilket inte riset och äpplet på bild B är. Brödet är närodlat och vattnet kommer ifrån 

kranen på bild A medan vattnet och brödet på bild B har färdats längre. Det är många faktorer som 

gör att tallrik A är energismartast. 

Semiotiska resurser  

De huvudsakliga semiotiska resurserna är: 

 Rubriken ”Tallrik A är S.M.A.R.T.-ast” 

 Staplarna med energiåtgången 

 Tallrikarna med mat  

 Bokstäverna A och B 
 

Bilden är sedan uppbyggd av flera olika semiotiska resurser så som äpplen, vatten och bröd. 

Rubriken är skriven i svart enkel text som inte drar någon direkt uppmärksamhet. Det som drar 

uppmärksamhet i texten är staplarna som förklarar energiåtgången. Staplarna är mer estetiskt 

tilltalande än vad rubriken är. Fokus i bilden hamnar därefter på tallrikarna då de består av många 

olika färger. I illustrationen med tallriksmodellerna samspelar bild och text då bilden visar två 

tallrikar med mat på och till varje bild med mat på finns en text som förklarar vilken matvara 

betraktaren ser på bilden. På bilden med tallrik B har författaren/författarna valt att skriva 

sammansatta namn på matvarorna, namn som normalt inte förekommer på matvaror. För att visa 

att ett äpple har rest långt har författaren/författarna valt att benämna äpplet som 

globetrotteräpple. Jämför med tallrik A där äpplet endast heter äpple. På bilden med tallrik A har 

författaren/författarna benämnt glaset som innehåller vatten som kranvatten medan på bilden med 

tallrik B benämns glasflaskan som berest mineralvatten och på etiketten finns även Frankrikes 

flagga. De udda namnen bidrar till att förklara innebörden av de olika bilderna, varför till exempel 

bild A är mer energismart jämfört med bild B. Materialet är tänkt för en målgrupp som är i undre 

tonåren, de udda namnen kan vara till hjälp för eleverna att komma ihåg hur de olika matvarorna 

påverkar miljön. Till exempel att kranvatten är bättre jämfört med berest mineralvatten. Vissa 

bilder är tydliga, det vill säga att betraktaren tydligt ser vad bilden visar för matvara medan andra 

bilder är mer otydliga. Till exempel är grönsaksröran på bilden benämnd tallrik A ett bra exempel, 

där hjälper texten betraktaren att tala om att det är grönsaksröra som finns på tallriken. 

Samspel 

 Det samspel som finns i bilden är mellan illustrationerna i figur 3 som kompletterar varandra, då 

de ska vara likvärdiga för att kunna jämföras. Det finns även ett samspel mellan verbala texter och 

bilder. För att kunna förstå vad illustrationen och staplarna vill säga krävs det att man läser 

rubriken. Texterna och bilderna säger samma saker, det råder ingen oenighet. Bilderna förstärker 

rubriken. 

Bryter man ner bilderna A och B i mindre beståndsdelar så ser man följande: På illustrationen med 

tallrik B har författaren/författarna valt att skriva sammansatta namn på matvarorna, namn som 

normalt inte förekommer på matvaror. För att visa att ett äpple har rest långt har 

författaren/författarna valt att benämna äpplet som globetrotteräpple. Jämför med tallrik A där 
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äpplet heter ett svenskt äpple. På illustrationen med tallrik A har författaren/författarna benämnt 

glaset som innehåller vatten som kranvatten medan på bilden med tallrik B benämns glasflaskan 

som berest mineralvatten och på etiketten finns även Frankrikes flagga. De udda namnen bidrar till 

att förklara innebörden av de olika bilderna, varför till exempel bild A är mer energismart jämfört 

med bild B.  

Vissa illustrationer är tydliga, det vill säga att betraktaren tydligt ser vad illustrationen visar för 

matvara medan andra illustrationer är mer otydliga. Till exempel är grönsaksröran på bilden 

benämnd tallrik A ett bra exempel, där hjälper texten betraktaren att tala om att det är grönsaksröra 

som finns på tallriken. 

Hållbar utveckling 

Tallrik A är S.M.A.R.T.-ast på grund av produkterna som ligger på tallriken. Till exempel är 

närproducerat bröd bättre än bröd som har transporterats långt, det samma gäller äpplet. Att som 

konsument välja närproducerat innebär i praktiken kortare transporter och minskade 

koldioxidutsläpp vilket leder till mindre växthuseffekt och renare luft. 

Att dricka kranvatten istället för vatten på flaska innebär även det en miljövinst. Flaskvatten måste 

först ha en flaska som tar energi att producera, sedan måste flaskan åka någonstans för 

upptappning av vattnet för att sedan åka ut till butiker för att sedan åka hem till konsumenter. 

Detta innebär långa transporter istället för att endast tappa upp vatten i ett glas från en vattenkran 

vilket inte ger några transporter alls. (Skolverket, 2012b) 

När det kommer till själva tallriken med mat är även den S.M.A.R.T.-ast då potatis kan odlas i 

Sverige vilket ris inte kan. Morötterna odlas även de i Sverige. Tomat och gurka odlas i Sverige på 

sommaren medan på vintern odlas de ofta i södra Europa samt att de måste transporteras en lång 

väg. Grövre grönsaker som till exempel morötter har en längre hållbarhet jämfört med gurka och 

tomater som snabbt blir dåliga. Baljväxter som till exempel bönor som finns i grönsaksröran på 

tallrik A har även dem en längre hållbarhet samt en relativt låg klimatpåverkan.(Livsmedelsverket, 

2016a) Av illustrationerna framkommer det inte hur grönsakerna är odlade det vill säga om de är 

ekologiskt odlade eller inte.  

 

Näranalys av bild 3 
 

 

Figur 4. Den fjärde bilden som analyseras i S.M.A.R.T-materialet 

Övergripande iscensättning och struktur  

Bildens anslag tittar på illustrationen som i det här fallet  förstärker textens rubrik ”Rätt grönsaker”. 

Illustrationen är informationsbärande. BIlden är uppdelade i två huvuddelar, idag och imorgon samt 
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förklarande texter till bilderna. Textens sekvensering fokuserar på de delar som finns i bilden.  Figur 4 

består av en rubrik och en illustration som är uppdelad i två delar som motsvarar varandra genom att 

de visar likvärdiga produkter.  På den vänstra sidan av illustrationen finns totalt 6 grönsaker medan på 

den högra sidan finns totalt 17 grönsaker. Grönsakerna är allt ifrån morötter till gurkor. 

Informationsstrukturen inbjuder läsaren till en läsordning som inte är specifik dock behöver läsaren 

läsa rubriken först för att kunna förstå vad illustrationen förmedlar. Rubrikerna är uppdelade i tre 

olika, en huvudrubrik, ”rätt grönsaker?” och två underrubriker ”idag” och ”imorgon”. Det finns även 

två bubblor med information ”grövre friland” och ”sallads-grönt” som även dessa måste läsas för att 

kunna förstå bildens innebörd. Den  tematiska orienteringen berättar textens innehåll och hur 

innehållet fokuserar på den högra bilden (blå bakgrund). Det centrala begreppet eller ordet i texten är 

Rätt grönsaker genom att ordet är nyckeln till att förstå meningen med bilden.  

Semiotiska resurser   

De huvudsakliga semiotiska resurserna är: 

 Rubriken ”Rätt grönsaker” 

 Underrubrikerna  

 Grönsakerna  

 Blå bakgrunden  
 

Rubriken är skriven i svart enkel text som inte drar någon direkt uppmärksamhet dock drar bokstaven r 

i Rätt grönsaker till sig uppmärksamhet då det är en rund blå cirkel kring bokstaven.  Även den blå 

bakgrunden på den högra bilden drar till sig uppmärksamhet vilken även hamnar i fokus.  

Samspel 

Det samspel som finns i bilden är samspelet mellan illustrationerna i figur 4 kompletterar varandra, då 

de ska vara likvärdiga för att kunna jämföras. Det finns även ett samspel mellan  de verbala texterna 

och bilderna. För att kunna förstå vad illustrationen vill säga krävs det att man läser rubriken och även 

underrubrikerna. Texterna och bilderna säger samma saker, det råder ingen oenighet. Illustrationerna 

förstärker rubriken. 

Budskapet som författaren vill förmedla med denna bild är att konsumenter borde välja att konsumera 

fler grövre grönsaker istället för några få samt salladsgrönsaker. För att visa konsumenten att det finns 

ett större urval av grövre grönsaker, har författaren visat på hur många konsumenter handlar idag, 

vilket är 3 grövre grönsaker. På den högra bilden har författaren valt att ta med hela 13 grövre 

grönsaker istället för de tidigare 3. 

Hållbar utveckling 
Grova grönsaker som till exempel morötter, lök och kål odlas i Sverige under sommaren. Detta är en 

fördel för klimatet då grönsakerna blir närodlade jämfört med gurka, sallad och tomat. Fördelen med 

närodlade grönsaker är att det blir kortare transporter ut till butikerna vilket leder till lägre utsläpp. 

Grövre grönsaker har även en längre hållbarhet jämfört med salladsgrönsaker samt att de odlas på 

friland istället för växthus. (Livsmedelsverket, 2016a) 

Sammanfattning 
Ibland samspelar text och illustrationer, ibland inte. Ovan finns exempel på när text och illustrationer 

samspelar med varandra samt när de inte gör det. När text och illustrationer samspelar med varandra 

skapar de en mening, läsaren kan förstå samt ta till sig det som materialet vill säga. Ett exempel på när 

illustrationer och text inte samspelar med varandra är bild 1, bilden med stenåldersmänniskorna. 

Texten säger en sak och illustrationen säger inte riktigt samma sak. Texten förstärker illustrationerna, 
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texten ger dessutom illustrationerna en förstärkt mening vilket leder till att läsaren har lättare att 

förstå, tolka och ta till sig det som texten och illustrationen ska förmedla. 

S.M.A.R.T-materialet går igenom hur man som konsument kan tänka på miljön genom att ändra sin 

livsstil med små enkla medel. Till exempel byta ut salladsgrönsaker som gurka och sallad mot morot 

vilket inte bara gynnar miljön utan även hälsan och ekonomin. 

Analys av materialet en hållbar tacokväll 
 

  

 

Figur 5. Översikt över materialet ”En hållbar tacokväll”. 

Materialet en hållbar tacokväll består av en bildserie med totalt tre bilder (se Figur 8). Tanken med 

bilderna är att eleverna ska välja ut några av bilderna och tillsammans ska valen utgöra en tacokväll. 

Utifrån elevernas bildval ska de motivera sina val utifrån hem- och konsumentkunskapens tre 

perspektiv, hälsa, ekonomi och miljö. Eleverna ska ha ett av perspektiven i fokus men även få med de 

andra två perspektiven i sin motivering. Materialets tilltänkta modelläsare är en elev i årskurs 9. Detta 

framgår delvis genom att Skolverket som är utgivare av materialet explicit skriver fram detta i texten.  

Materialet kan användas i både formativ och summativ bedömning. Materialet ska ses som ett prov för 

att se elevens färdigheter i ämnet. Eleverna ska utgå från sin valda konsumentroll som antingen är 

hälsosam, ekonomisk eller miljövän och inte utgå från sin egen smak. 

Gemensamt för de tre bilderna är att de visar olika livsmedel. Den första bilden visar mjuka och hårda 

tacoskal, nötfärs och quornfärs, kidneybönor och tacosås. Bild två visar majskorn, paprika, 

isbergssallad, vitkål, ananas och avokado. Bild tre visar tomater och körsbärstomater, gurka, lök, crème 

fraiche, flaskvatten och kranvatten. Vissa av livsmedlen är märkta som Krav eller nyckelhålet. 

 Näranalys av bild 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Första bilden ur materialet ” En hållbar tacokväll” 
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Övergripande struktur och iscensättning 

Bildens anslag säger oss att illustrationen är informationsbärande då rubrik saknas. Bildens 

sekvensering fokuserar på innehållet. Figur 6 består av en illustration med små rutor som innehåller 

olika produkter. Den tematiska orienteringen handlar om den struktur som finns I bilden. På den 

översta raden finns det två rutor med tortilla bröd, en med krav-märket och en utan och två rutor med 

tacoskal. Tacoskalen saknar miljö märkning. På den mellersta raden finns det tre rutor med nötfärs en 

med svenska flaggan på, en med krav-märket och en ruta med varken flagga eller logga. På den 

mellersta raden finns även en bild med quornfärs. På den nedersta raden finns det två rutor med 

kidneybönor, på den ena illustrationen förvaras kidneybönorna i en konservburk och på den andra i en 

kartong, bönorna som förvaras i kartongförpackningen är märkta med krav- märket. På den nedersta 

raden finns det även två glasburkar med tacosås, ena med krav-märket och den andra utan. Fokus 

hamnar lättare på tacosåsen eftersom tacosåsen är den enda produkt som inte är tecknad.  

Semiotiska resurser   

De huvudsakliga semiotiska resurserna är: 

 Illustrationen med alla produkter  

 Alla produkter   

 Flaggor  

 Miljömärkningar  

 Information om produkterna  
 

Samspel 

De samspel som finns i bilden är mellan illustrationerna  i figur 6 som kompletterar varandra, då de ska 

vara likvärdiga för att kunna jämföras. Det finns även ett samspel mellan de verbala texterna och 

illustrationerna. Informationstexterna förstärker illustrationerna då det talar om viktig fakta om 

produkterna som till exempel pris, ursprungsland och mängd. Alla bilder har en textförklaring till vad 

betraktaren ser på illustrationerna. Utan den texten skulle det vara svårt för betraktaren att se vad 

bilden egentligen visar. Ett tydligt exempel är bilden på köttfärsen. Utan texten skulle köttfärsen kunna 

tolkas som någon annan matvara än just köttfärs. Texterna till illustrationerna utgår från ren fakta om 

produkterna. I det här fallet förstärker illustrationen texten. Texten ger illustrationen en mening. 

Samtliga bilder är tecknade utom bilderna på tacosåserna som är fotade. 

Hållbar utveckling 
Kring de olika färserna finns många saker att tänka på när det kommer till miljön. Quornfärs är bra för 

miljön i och med att det är vegetabiliskt protein. Däremot har quornfärsen fraktas till Sverige med 

både båt och lastbil vilket har en större klimatpåverkan jämfört med till exempel köttfärsen som 

kommer från Sverige. Den svenska nötfärsen är närproducerad och ger lägre utsläpp. Den svenska 

nötfärsen är även kravmärkt vilket ger ytterligare fördelar för klimatet i och med att bland annat 

antibiotika användningen minskas. (Skolverket, 2012b) 

Baljväxter så som ärtor, bönor och linser har en relativt låg klimatpåverkan. Baljväxter har lång 

hållbarhet och har därigenom låg påverkan i och med att de inte blir dåliga så lätt och behöver kastas. 

(Livsmedelsverket, 2016a) 

Ursprungslandet har betydelse till exempel på tacosåsen utan märkning vet vi att den kommer från 

Island. Tacosåsen med märkning kan komma från vilket land som helst inom EU till exempel från 

Sverige men även från Turkiet eller Belgien. Detta gör att det blir svårt att säga vilken produkt som är 
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smartast ur miljösynpunkt. På tacosåsen utan märkning står det att den har transporterats med lastbil, 

vilket är orealistiskt från Island då det är en ö. 

Näranalys av bild 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Andra bilden ur materialet ” En hållbar tacokväll” 

 

Övergripande struktur och iscensättning 

bildens anslag fokuserar på illustrationen som är informationsbärande då rubrik saknas. Bildens 

sekvensering berättar om bildens beståndsdelar. Figur 7 består av en bild med små rutor som 

innehåller olika produkter. Den tematiska orienteringen fokuserar på bildens illustrationer. Bilden 

illustrerar 6 olika livsmedel (Figur 7). Högst upp i det vänstra hörnet finns det två rutor med majskorn 

den ena majskornen är förpackad i en plastförpackning medan den andra är förpackad i en 

konservburk. Illustrationspar nummer 2 på den översta raden visar paprika, ena illustrationen visar en 

röd paprika medan den andra illustrationen visar 2 paprikor, en röd och en gul. Ilustrationen med 2 

paprikor är kravmärkt. På den mellersta raden finns det två illustrationer som föreställer 

isbergssalladshuvuden. Den ena isbergssalladen är med krav- märket och den andra utan. På den 

mellersta raden finns även två vitkålshuvuden, det ena är kravmärkt medan det andra saknar 

miljömärkning. På den nedersta raden finns två konservburkar med ananas, den ena är kravmärkt 

medan den andra inte är det. Det finns även 2 bilder med avokado på, båda illustrationerna saknar 

miljömärkning. Fokuset hamnar lättare på paprikorna med krav-märkningen eftersom den är den enda 

produkt som inte är tecknad.  

Semiotiska resurser   

De huvudsakliga semiotiska resurserna är: 

 Illustrationen med alla produkter  

 Alla produkter   

 Miljömärkningar  

 Information om produkterna  
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Samspel 

De samspel som finns i bilden är mellan illustrationerna i figur 7 som kompletterar varandra, då de ska 

vara likvärdiga för att kunna jämföras. Det finns även ett samspel mellan de verbala texterna och 

illustrationerna. Informationstexterna förstärker illustrationerna då det talar om viktig fakta om 

produkterna som till exempel pris, ursprungsland och mängd. Majskornen i plastförpackningen skulle 

vara omöjlig att tyda om inte texten talar om för betraktaren att det är majskorn i påsen. Likaså 

ananasburkarna, utan texten som talar om burkens innehåll, skulle konservburken kunna innehålla vad 

som helst, till exempel tonfisk. Illustrationerna som ska föreställa avokado är även de lite diffusa men 

det går att gissa att bilderna föreställer avokado. Samtliga illustrationer utom illustrationerna på 

paprikorna är tecknade. Illustrationerna på paprikorna är fotade. I figur 9 finns exempel på både när 

text och illustration samspelar och när de inte samspelar. 

Hållbar utveckling 
Förpackningarna skiljer sig åt på majsen, den ena är förpackad i plastpåse och den andra är förpackad i 

plåtburk. Plastförpackningar är lättare att återvinna jämfört med plåtburkar, de tar mindre energi 

att återvinna dessa. Förpackningen med paprika 2-pack har en plastförpackning vilket är sämre för 

miljön än att inte ha en förpackning som paprikorna i lösvikt har. Paprikorna i 2-pack är 

Kravmärkta och paprikorna i lösvikt saknar miljömärkning. Miljömärkningen innebär att 

paprikorna har odlats på ett hållbart sätt utan bland annat bekämpningsmedel. (skolverket, 

2012b) 

Transporter: Majsen i plastpåse är en frysvara vilket kräver att de transporteras som detta, vilket 

medför att transporterna kräver mer bränsle vilket ger ökade utsläpp. Majsen på plåtburk kan 

transporteras som vanligt. Båda förpackningarna med majs kommer från USA så båda har färdats långt 

vilket ger större utsläpp jämfört med att välja en annan produkt som är närodlad. (Livsmedelsverket, 

2016a) 

Miljösmart: Vitkålen är ett smartare alternativ att välja till tacokvällen jämfört med isbergssallad. 

Vitkålen är en grov grönsak och har därmed längre hållbarhet och är tåligare samt behöver inte kylas 

på samma sätt som isbergssalladen måste för lång hållbarhet. (Livsmedelsverket, 2016a) 

Sammanfattning 
I materialet en hållbar tacokväll finns det många exempel på hur de semiotiska resurserna samspelar 

för att skapa mening. Utan texten skulle vissa av illustrationerna vara svårtolkade samt att läsaren inte 

skulle kunna ta del av några fakta om varorna, som ursprungsland eller pris. Vissa av illustrationerna i 

materialet är inte tydliga vilket gör de väldigt svårtolkade, så även här förstärker texten illustrationen. 

Eftersom materialet inte har väldigt mycket eller svår tolkad text riktar sig materialet till en bredare 

grupp läsare. Materialet har med endast den nödvändigaste informationen till bilderna. Det krävs att 

eleven har kunskap om hållbar utveckling för att kunna tillgodogöra sig materialet till fullo samt 

uppfylla dess syfte. 

Materialet tar upp hållbar utveckling genom att berätta om en vara har en miljömärkning och i så fall 

vilken, ursprungsland, transport, förpackning och förvaring som konsument är detta viktigt att veta om 

man vill hjälpa miljön. Utifrån materialet ska eleverna sedan förklara vilka konsekvenser vissa 

produkter får för miljön. Eleverna ska till exempel kunna förklara varför nötfärs från Sverige är ett 

bättre alternativ för miljön än nötfärs från Irland samt hur dessa påverkar miljön. 
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Jämförande analys av materialen 
Nedan följer en jämförande analys av de båda materialen, skillnader och likheter. 

Övergripande struktur och iscensättning 
I de båda granskade materialen används semiotiska resurser på olika sätt. I  S.M.A.R.T-materialet 

används flera olika semiotiska resurser som till exempel text, bild och diagram. I Skolverkets material 

används endast text och illustration. I S.M.A.R.T-materialet används texten till viss del för att förstärka 

innehållet i bilderna. I Skolverkets material används texten för att förstärka illustrationerna då många 

av illustrationerna är otydliga. I materialet är Illustrationerna blandade mellan tecknande och fotade. I 

båda materialet skapar text och illustration tillsammans mening. 

Samspel mellan textens olika delar 
S.M.A.R.T-materialet använder sig i en bild av en metafor (bild 1, figur 2) vilket Skolverket inte gör. 

S.M.A.R.T-materialet använder sig av metaforer samt att bilden är det centrala med en förstärkande 

text medan Skolverket använder sig av fakta text med en bild för att förstärka budskapet. S.M.A.R.T-

materialet förmedlar en sekvens av bilder där varje del av S.M.A.R.T (S= Större andel vegetabilier, M= 

Mindre ”tomma kalorier”, A= Andelen Ekologiskt ökas, R= Rätt kött och grönsaker, T= Transportsnålt) 

förmedlas. Skolverkets använder sig av en serie faktarutor som inte följer en strukturerad 

ordningsföljd, där texten är den faktabärande enheten. 

Hållbar utveckling 
Skolverkets material går igenom hållbar utveckling i detalj och förutsättning för materialet är att 

eleverna har kännedom om ämnet medan S.M.A.R.T-materialet informerar hur man som konsument 

kan ändra vissa saker i sin livsstil för att nå en hållbarare utveckling.  
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka meningsskapande processer i två material som är vanligt 

förekommande i undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap.  

Nedan följer en diskussion huruvida studiens syfte och forskningsfrågor har belysts. 

Samspelet mellan text och bild 
Textbegreppet är nu mera ett stort begrepp som innefattar mer än bara skriven text. Till exempel 

innefattar begreppet även symboler, bilder och film. (Geertz, 1973 s.129) Vardagliga exempel på detta 

är till exempel serietidningar där både text och bild finns, tv-program med både text och bild samt 

vissa böcker (Danielsson & Selander, 2014. s.30). 

Syftet med de båda granskade materialen är att de antingen ska vara informationsgivande eller på 

något sätt vara kommunikativa. I de båda materialen finns det såväl texter som bilder som ska tolkas. 

För att materialen ska kunna skapa en mening krävs det att materialen presenteras i det sammanhang 

de är tänkta att presenteras i, till exempel skulle de lätt kunna misstolkas om de skulle bli granskade 

under en slöjdlektion istället för en lektion i hem- och konsumentkunskap. 

När en mottagare och en text möts i rätt sammanhang skapar de ett mönster som på något sätt 

samspelar (Geertz, 1973 s.129). För att kunna koda mönstret som ska samspela krävs det en förståelse 

för hur de semiotiska resurserna samspelar med varandra. De semiotiska resurserna finns för att skapa 

en ökad förståelse för omvärlden samt kommunicera ett visst innehåll. (Danielsson & Selander, 2014. 

s.30) De semiotiska resurserna kan användas i många kombinationer för att bli meningsskapande. 

(Danielsson & Selander, 2014. s.30) 

De resurser som används för att skapa mening omfattar både den erbjudna meningen och den 

uppfattade meningen. Den erbjudna meningen handlar om vad illustratören vill få fram och den 

uppfattade meningen handlar om vad läsaren uppfattar och uppmärksammar. Det är inte alltid så att 

dessa stämmer överens med varandra, ibland sammanfaller helt enkel inte den erbjudna meningen 

och den uppfattade meningen. Läsarens förkunskaper och intresse styr vilken mening som uppfattas. 

(Danielsson & Selander, 2014 s.30)  

Att kombinera olika semiotiska resurser är inget som sker slumpmässigt. Dessa val görs mer eller 

mindre medvetet, valen görs utifrån de resurser som finns tillgängliga vid det specifika tillfället. Olika 

resurser har olika möjligheter och begränsningar tillsammans eller var och en för sig. Med hjälp av 

bilder kan det mesta illustreras till något som mottagaren kan förstå. (Danielsson & Selander, 2014 

s.30). Till exempel kombinerar lärare och elever talat språk, gester, text och bild i 

undervisningssituationer. Dessa teckensystem får olika funktioner beroende på vilket specifikt 

kunskapsområde som står i fokus i undervisningen. På så sätt ger ett multimodalt perspektiv redskap 

för att kunna studera samt analysera meningsskapande situationer (Leijon och Lindstrand, 2012 s.175).  

Hållbar utveckling i materialen 
Både S.M.A.R.T. och Skolverkets material förmedlar ett likartat budskap avseende hållbara livsmedel 

till exempel att de produkter som är närodlade ger kortare transportvägar. Det finns många sätt att bli 

en  mer medveten konsument på. Genom att tänka på transportsätt och transportvägar för produkten 

ger i längden lägre utsläpp från transporter och där igenom en lägre miljöpåverkan. Lägre 

miljöpåverkan uppnås även via en medvetenhet om säsongsodlade grönsaker. Även att välja rätt kött 

bidrar till en lägre miljöpåverkat genom att välja lamm någon gång ibland istället för nötkött.  
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Resultaten kring hållbar utveckling i denna studie visar på att: S.M.A.R.T-materialet går igenom hur 

man som konsument kan tänka på miljön genom att ändra sin livsstil med små enkla medel. Till 

exempel byta ut salladsgrönsaker som gurka och sallad mot morot och broccoli eller minska mängden 

lördagsgodis vilket inte bara gynnar miljön utan även hälsan och ekonomin. 

Skolverkets material tar upp hållbar utveckling genom att berätta om en vara har en miljömärkning 

och i så fall vilken, ursprungsland, transport, förpackning och förvaring som konsument är detta viktigt 

att veta om man vill hjälpa miljön. Utifrån materialet ska eleverna sedan förklara vilka konsekvenser 

vissa produkter får för miljön. Eleverna ska till exempel kunna förklara varför nötfärs från Sverige är ett 

bättre alternativ för miljön än nötfärs från Irland samt hur dessa påverkar miljön. 

S.M.A.R.T-materialet är skrivet på ett sätt som introducerar och vägleder eleverna i hur de ska tänka 

för att vi ska nå ett hållbarare klimat. Som Hedefalk (2014 s.53) skriver i sin avhandling, barnet är 

kompetent att handla för förändring vilket också S.M.A.R.T-materialet visar då det riktar sig till barn i 

yngre tonåren och tar upp just olika perspektiv av hållbar utveckling. Bruntlandskomissionens 

definition av hållbar utveckling: ”dagens befolkning ska kunna tillfredsställa sina behov utan att det 

påverkar kommande generationers möjligheter att kunna tillfredsställa sina behov”. Som det är idag så 

lever människorna i Europa och USA som om vi hade tre-fyra jordklot vilket vi inte har, vi har bara ett 

(Edman 2005 s.11). Hållbar utveckling innebär att inte bryta ner jorden samt förhindra att jorden bryts 

ner på sikt (Hedefalk 2014, s.16-17). 

För att kunna skapa en förändring för att få ett bättre klimat krävs det att börja utbilda om hållbar 

utveckling tidigt,  Hedefalk (2014, s.17) kommer i sin studie fram till att barn bör börja undervisas 

redan i förskolan kring hållbar utveckling. Ju tidigare vi börjar undervisa barnen om hållbar utveckling 

desto bättre klimat kan vi få. S.M.A.R.T-materialet visar på hur eleverna ska tänka som konsumenter 

för att kunna handla för ett bättre klimat. För att kunna utvecklas till konsumenter som tänker hållbart 

krävs det kunskap vilket även Hedefalk (2014, s.16-17) tar upp i sin studie att barn kan lösa många 

situationer med hjälp av fakta. Hedefalk (2014, s.16-17) tar även upp att undervisningen bör innefatta 

tre dimensioner av hållbar utveckling för att kunna uppnå ett hållbarare klimat. De tre dimensionerna 

är ekonomisk, ekologisk och social. Dessa dimensioner kan även kopplas till de analyserade materialen 

i denna studie. 

Ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Den ekonomiska dimensionen fokuserar på att hushållen hushåller med de resurser som finns. Att 

hushållen tar hänsyn till både mänskliga och materiella resurser. (Björneloo, 2007 s.93-95) För att 

kunna ta hänsyn till såväl mänskliga som materiella resurser krävs det att barnen har nödvändig fakta 

kring detta (Hedefalk, 2014, s.56). Genom att utgå från S.M.A.R.T- materialet får eleverna nödvändiga 

kunskaper för att kunna ta hänsyn till både mänskliga och materiella resurser. Förutom faktakunskaper 

krävs det att eleverna kan jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer (Björneloo, 2007 

s.93-95). Vilket i praktiken innebär att de val vi gör här i Sverige får konsekvenser för till exempel 

personer som bor i Asien. I Asien drabbas många av såväl översvämningar, tsunamin och torka och 

många av dessa katastrofer är klimatrelaterade. 

Genom S.M.A.R.T-materialet kan eleverna utveckla en förståelse för ekologiska sammanhang inom 

hållbar utveckling. Genom att förstå hur olika varor påverkar ekosystem kan eleverna även skapa en 

förståelse för hur människorna kan påverka ekosystemen samt hur människan genom sina val 

omformar naturen (Björneloo, 2007 s.93-95). I analysen av S.M.A.R.T framkommer det att materialet 

tar upp bland annat odling och transporter samt hur konsumenterna har makt att genom sina val 

påverka klimatet. Till exempel kan vi som konsumenter välja grövre grönsaker så som morötter och 

vitkål som är odlade i Sverige jämfört med salladsgrönsaker som odlads i bland annat Spanien. I och 

med att salladsgrönsakerna måste transporteras en längre sträcka får detta en större klimatpåverkan 
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jämfört med de svenskodlade grövre grönsakerna. Ett tydligt exempel på detta är bild 6 i S.M.A.R.T-

materialet som just tar upp denna problematik. 

Den ekologiska dimensionen handlar om biologisk mångfald och att människor ska värna om 

ekosystemet (Hedefalk, 2014. s.16-17). S.M.A.R.T-materialet tar upp kravmärkningen. Även 

Skolverkets material tar upp kravmärkningen genom att visa alternativa produkter som har denna 

märkning. Kravmärkningen står för bland annat ökad biologisk mångfald samt värna om ekosystemen.  

Den sociala dimensionen innefattar jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. Det krävs mer än att bara 

kunna fakta, det krävs även att eleverna kan värdera den fakta de får tillgång till, detta för att komma 

framåt i sitt meningsskapande. I den här studien får eleverna i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen vid användning av dessa två material visa på att de först tar till sig 

faktan genom S.M.A.R.T-materialet för att sedan visa att de kan värdera faktan genom Skolverkets 

material. Då skolverkets material tränar upp elevens färdighet i att handla själv för förändring 

avseende att som konsument handla för ett hållbarare klimat. S.M.A.R.T materialet bidrar med verktyg 

som är nödvändiga för eleven att ha i sitt lärande för att bli en medvetnare konsument. I Skolverkets 

material får eleverna visa på att de kan göra medvetna val samt visa att de har förstått hur deras 

handlingar påverkar miljön.  
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Konklusion 
Studien visar hur mening skapas mellan bild och text i dels S.M.A.R.T och dels Skolverkets material en 

hållbar tacokväll genom att använda textanalys. I S.M.A.R.T är bilden den bärande faktorn med 

kompletterande faktatexter samt diagram. I de flesta fall samspelar de semiotiska resurserna på ett 

tillfredsställande sätt dock är några bilder tvetydiga i sin framställning vilket skapar en sämre förståelse 

hos läsaren.  

Skolverkets material En hållbar tacokväll är en del av ett bedömningsmaterial där eleven själv ska göra 

aktiva val. Här är bildspråket enklare med mer kompletterande text. Detta ställer lägre krav på 

modelläsaren vilket gör materialet mer lättillgängligt. Fotograferade och animerade bilder blandas för 

att skapa händelser som läsaren inte förväntar sig vilket leder till att fler elever kan ta del av och förstå 

materialet. 

Studien visar på hur de båda materialen strävar efter att påverka elevernas konsumentroller till att bli 

mer medvetna konsumenter när det kommer till att verka för ett hållbarare klimat. Detta sker genom 

att exemplifiera konsekvensen av olika val avseende konsumtion ytterligare berörs ämnen tomma 

kalorier vilka inte bidrar till varken hållbarhet eller näringsriktighet.  

Denna studie är skriven inom det utbildningsvetenskapliga området och riktar sig framför allt till 

personer som är verksamma inom skolan. Studien är didaktiskt inriktad mot det semiotiska 

forskningsfältet och visar på hur viktigt det är att text och bild säger samma sak. Säger inte bild och 

text samma sak kan det vara svårt för eleven att förstå innebörden av det som materialet vill erbjuda. 

Särskilt problematiskt kan detta bli för elever som är i behov av särskilt stöd eller de elever som har 

svenska som andra språk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

Litteraturförteckning 
Bergsten, H. (2005). Perspektiv på hållbar utveckling. Erfarenheter från högskola och näringsliv. 

Rapport 2005:47 R. Stockholm: Högskoleverket. 

Björkvall, Anders, (2009): Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken. (Ord och 
stil 40.) Stockholm: Hallgren och Fallgren. 
 
Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: En studie av lärares utsagor om undervisning. 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Centrum för tillämpad näringslära, samhällsmedicin (2001). Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om 

maten, hälsan och miljön. Stockholm CTN: samhällsmedicin. 

Eco, U (1979) The role of the leader. Explorations in the Semiotics of Texts. Indiana University Press. 

Bloomington. 

Edman, S. (2005). Bilen, biffen och bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion. Slutbetänkande 

SOU 2005:51. Stockholm: Fritzes. 

Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] 
uppl. Stockholm: Norstedts juridik 
 
Danielsson, K & Selander, S (2014). Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Gleerups 

utbildning AB.  

Geertz, C. (1973). The interprentations of Cultures: Selected Essays 1973. New York: Basic Books. 

Hedefalk, M. (2014). Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling. (Diss.) Uppsala Universitet. 

Hipkiss, A, M (2014). Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av skolämnena hem-

och konsumentkunskap, kemi och biologi. Umeå 2014.  
 

Leijon, M & Lindstrand, F 2012. Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala teorier om 

lärande, representation och teckenskapande. Pedagogisk forskning i Sverige, Årg 17 NR 3-4 s. 171-

192. 

Myndigheten för skolutveckling (2004). Lärande om hållbar utveckling. Stockholm. Liber distribution 

Skolverket (2001). Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2002). Hållbar utveckling i skolan- miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i 

svensk skola. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2011). Kommentarsmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012a). Bedömningsstöd hem-och konsumentkunskap, elevhäfte. Stockholm: Skolverket. 



29  

Skolverket (2012b). Bedömningsstöd hem- och konsumentkunskap, lärarhandledning. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2014). Timplan för grundskolan. (elektronisk) (2014-11-10) Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen- 

ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for- grundskolan-1.159242 

SOU (2004). Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar 

utveckling. (2004:104.) Stockholm: Fritzes. 

Waltå, K (2011). Läroböcker i Svenska? En studie av ett nytt läromedel för yrkesförberedande 

gymnasieprogram och dess modelläsare. Malmö Högskola. Lärarutbildningen. Lunds Universitet. 

 

 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242

