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Abstrakt 
 

Digitaliseringen i skolan med bland annat dess digitala läromedel skapar idag förutsättningar 

för att arbeta med multimodalitet på ett lättare och ett mer utvecklat sätt än tidigare. Även i 

skolans styrdokument framgår det att detta är ett område, i vilket eleverna ska få kunskap. 

Denna studie syftar till att identifiera vilka meningsskapande resurser som används i ett digitalt 

material med utgångspunkt ur ett multimodalt perspektiv. 

Materialet omfattar ett urval ur Gleerups digitala läromedel i svenska för årskurs 7-9. 

Inriktningen är mot berättande texter och lyrik. Materialet analyseras med utgångspunkt från 

följande frågeställningar: 

Vilka olika multimodala funktioner används i det digitala läromedlet? På vilket sätt 

samspelar olika medier? 

Hur underlättar det multimodala framställningssättet kommunikationen mellan läromedel 

och elev? 

Den analysmodell som används i studien utgår från ett antal frågor som ställs till var och en 

av de artiklar som valts ut ur materialet. Urvalet är hämtat från olika nivåer i den struktur som 

läromedlet presenterar. 

Resultatet tyder på att användningen av olika medier är begränsat och att materialet i stort 

sett håller sig inom teckenvärldarna skriftlig och visuell design. Uppbygganden och strukturen 

är i mångt och mycket hämtat från den traditionella läroboken i pappersform. Kopplingarna 

mellan skriftlig verbal text och exempelvis bild är många gånger diffus och svårtolkad och kan 

kräva en viss förförståelse av användaren för att kunna kopplas på ett sätt som bidrar till 

meningsskapande. Det begränsade multimodala framställningssättet gör det svårt att besvara 

hur kommunikationen förstärks och hur det multimodala framställningssättet fungerar som 

meningsskapande i det material som analyserats. 
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1. Inledning 

Skolan ska bland annat förbereda unga för livet och verkligheten utanför den. Ungdomars 

vardag och fritid är fyllda av olika teckenvärldar, det vill säga olika texter, symboler, bilder, 

ljud etc, som ideligen samspelar och skapar mening och förståelse för den värld eleverna lever 

i. För att skolan ska framstå som trovärdig är det viktigt att unga känner igen sig och sin egen 

verklighet. Detta bidrar i bästa fall även till ett ökat engagemang för det arbete som eleverna 

företar sig i skolan. 

Med hjälp av det vidgade textbegreppet är det intressant att studera multimodala texter, som 

innefattar en rad olika textelement och är en viktig del för att förstå omvärlden och dra nya 

slutsatser. Detta kan göras genom att man tittar på olika textelement var för sig, men även på 

hur de tillsammans kan bidra till ett meningsskapande och läggas samman till en helhet och 

skapa ny kunskap genom förankring eller väcka nya frågor. 

Jag ska påbörja mina avslutande kurser på ämneslärarprogrammet för årskurs 7–9 vid 

Högskolan i Halmstad. Mina ämnen är svenska, engelska och svenska som andraspråk. 

Kunskapen om multimodala texter innebär att jag måste koppla på ännu ett språk som behöver 

tränas upp. Precis som i all språkutveckling är det av vikt att utnyttja de språk som står eleven 

till förfogande då de kompletterar och stärker varandra. 

Utifrån denna synvinkel fann jag det intressant att se på vilket sätt digitala läromedel stödjer 

meningsskapande för inlärning genom multimodal framställning, då tillgängligheten för denna 

ökat genom digitaliseringen och dess verktyg. Av utrymmesskäl och på grund av arbetets 

omfattning har jag valt att analysera en del av Gleerups digitala läromedel i svenska för årskurs 

7-9 som behandlar temat ”Berättande texter” och deras avsnitt som behandlar lyrik. Detta 

material publicerades som digitalt läromedel första gången 2013 men har sedan dess genomgått 

olika löpnade uppdateringar. 

 

 

2. Bakgrund 

En ökad medvetenhet om multimodalitet har lett till att Skolverket i läroplanen för grundskolan 

2011 (Lgr 11), i det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurs 7-9, lyfter fram att eleverna 

ska arbeta med: 

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
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komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter” (Skolverket, 2011). 

I dagens skola blir digitaliseringen och digitala läromedel alltmer vanligt och får en allt mer 

central plats i undervisning. Forskning hävdar att dagens läromedel i form av det tryckta verket 

tappar marknadsandelar och ersätts av digitala material i allt större omfattning. Detta görs 

antingen som ett komplement till det tryckta verket eller som helt fristående och självständiga 

läromedel. Med den digitala utvecklingen skapas det stora möjligheter att ta fram läromedel med 

multimodalt innehåll, något som skulle kunna bidra till ett ökat meningsskapande och lärande 

(Estling Vanneståhl, 2011). 

Enligt Selander & Kress (2017:26) intresserar sig en forskare med ett multimodalt perspektiv 

för sätten att skapa mening, förståelse och tolkningsmöjligheter genom olika resurser som 

erbjuds i olika teckensystem. I det vidgade textbegreppet (se nedan) blir texter multimodala 

genom att de är skapade av olika teckensystem såsom till exempel ord, teckningar, grafer, ljud 

och rörlig bild etc. (Danielsson & Selander, 2014:19). Inte bara teckensystemen i sig bildar 

resurser utan de kan även kombineras i digitala medier, radio, TV, tryckta verk eller tidskrifter 

(Selander & Kress, 2017:27). Vidare pekar också Selander & Kress (2017:27) på att det funnits 

en stor variation av teckenskapande aktiviteter genom historien som varit meningsbärande. De 

hävdar att det tryckta ordet och det skrivna språket fått en särställning men att kommunikationen 

idag är uppbyggd kring många olika uttryckssätt, medier och teckensystem, vilket gör att den 

multimodala kommunikationen måste tas på allvar när man diskuterar lärande och 

kommunikation. 

Forskningen understryker hur den nya digitaliserade världen medfört nya möjligheter till 

både textproduktion och framför allt texters utformning. Samtidigt visar den att många digitala 

läromedel ligger mycket nära den tryckta versionen och inte utnyttjar det digitala mediets 

möjligheter till animeringar eller likande (Danielsson & Selander, 2014:25) Vid studiet av ett 

läromedels textmässiga och digitala versioner har illustrationerna varit desamma i de båda 

versionerna. I något fall har en uppläsningsfunktion varit den enda skillnaden mellan de båda 

versionerna. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie undersöks läromedel med multimodalt perspektiv som utgångspunkt. I det 

perspektivet betraktas meningsproduktionen som knuten till olika meningsskapande resurser 

som tillsammans utgör en teckenvärld. En teckenvärld består av specifika resurser och skapar 

betydelse med dessa resurser inom densamma. En teckenvärld kan förändras och beror på tid 

samt kulturella och sociala förutsättningar. Ett sätt att skapa mening i den verbalspråkliga 

teckenvärlden är till exempel tryckt skrift. Andra exempel på teckenvärldar kan vara den som 

är knuten till rörelse eller till auditiv design (Magnusson, 2014). 

 

  

 

 

Figur 1. Multimodalhjulet hämtat från Magnusson 2014 
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3.1 Multimodal teoribildning 

Magnusson (2014) framhåller att multimodal teoribildning är under utveckling och att det pågår 

en diskussion om ramar, begrepp, forskningsmöjligheter och begränsningar. Magnusson menar 

att nutidens möjligheter till meningsskapande i skolan ökar genom ett sociokulturellt perspektiv 

och en multimodal utgångspunkt. Hon beskriver multimodalitet som en teoribildning där synen 

på meningsskapande resurser är transformativ och nyskapande istället för att fasta system 

används. 

3.1.1 Multimodalitet i ett historiskt perspektiv 

I forskningen ges exempel på användningen av multimodalitet i ett historiskt perspektiv. 

Kommunikation har under olika tidsepoker sett olika ut. Den dominerande resursen under till 

exempel antiken var retoriken och den muntliga framställningen. Utöver det talade ordet 

användes olika modaliteter såsom gester, intonationer och tempo för att förstärka betydelsen av 

vad som sagts. (Danielsson & Selander, 2014:20–21) När lagar och räkenskaper blev viktiga 

att dokumentera började det skrivna språket att användas och under medeltiden då 

boktryckarkonsten uppfanns kunde texter, framförallt bibeltexter börja att distribueras i stor 

skala. De medeltida kyrkorummen var multimodala då det verbala ordet kompletterades med 

målningar, figurer och statyer på altare, väggar och på predikstolen som visade bibelns historier. 

(Selander & Kress, 2017) 

Synen på kunskap handlade mycket om att kunna memorera skriftliga texter med få eller 

inga bilder och den synen förstärktes i och med den allmänna skolan i Sverige från mitten av 

1800-talet. Danielsson & Selander (2014) framhäver att detta höll i sig fram till 1960-talet då 

läroböcker faktaspäckades i skrift och bilderna stod för den berättande delen. Danielsson & 

Selander gör gällande att ungefär från millennieskiftet och framåt började de digitala medierna 

att användas i undervisningen med de möjligheter de innebär för multimodalitet kopplat till 

undervisning, inlärning och kunskap. 

 

 

3.1.2 Det vidgade textbegreppet 

Det skrivna ordet på ett papper eller på en skärm är det som idag oftast åsyftas med ordet text, 

vilket också är korrekt utifrån en vetenskaplig definition. Dock har forskningen bidragit till att 

vidga begreppet text till att innefatta meningsskapande resurser som talat språk, gester, stilla 
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och rörliga bilder, ljud och så vidare. (Danielsson & Selander, 2014:17) Resurser av detta slag 

kan ses som text så länge de uppfyller kriterier för att vara en text utifrån definitionen att den 

förmedlar ett förståeligt budskap i ett visst sammanhang. Det man talar om här är det så kallade 

vidgade textbegreppet (Selander & Kress, 2010, s.30). Utifrån detta begrepp bildar olika 

kombinationer av resurser av detta slag en helhet. Texten är då så kallat multimodal. Med en 

större förståelse för hur multimodala texter fungerar och med ett vidgat textbegrepp skapas 

möjligheten till ett ökat meningsskapande då dessa olika texter bär på olika informationsdelar 

som gemensamt skapar en helhet. Även inom forskning och utbildning anammas det vidgade 

textbegreppet och insikten om texters multimodalitet (Danielsson & Selander, 2014:19). Även 

Skolverket (2011) framhäver vikten av att arbeta med ett vidgat textbegrepp i sina styrdokument 

men använder sig av formuleringen "andra uttrycksformer". Danielsson & Selander (2014:19–

20) menar att alla texter är komponerade av symboler och olika teckensystem eller så kallade 

semiotiska modaliteter så som ord, bild, typsnitt, ingresser, rubriker, olika grafiska element och 

så vidare. 

 

 

4. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning avseende multimodalitet och samspelet mellan olika 

grafiska element eller så kallat textelement. 

 

 

4.1 Meningsskapande genom multimodalitet 

Selander (2011) anser att utseendemässigt skiljer sig inte den digitala texten nämnvärt från den 

tryckta. Det är dock i teknologins interaktiva möjligheter som potentialen för den digitala texten 

ligger i att bli mer dynamisk än den tryckta texten. Teknologin har förmågan att kommunicera 

informationsmängd och text i kombination med till exempel bilder och ljud. Den verbala texten 

som i denna studie avser skriftlig text som läses, är tidsbaserad medan den bildbaserade texten 

är rumsligt orienterad, vilket betyder exempelvis att något är centrerat och att något är perifert. 

Det betyder att i en multimodal text återfinns information i olika delar av texten. Detta gör att 

skapandet av en multimodal text innebär att kompositionen måste se annorlunda ut än en strikt 

verbalspråklig text (om det finns någon). Detta bör beaktas om texters kommunikation har ett 
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särskilt syfte. För att underlätta denna kommunikation är det viktigt att elever får vägledning i 

hur de kan närma sig dessa olika slags texter. (Danielsson & Selander, 2014). 

I forskningen talar man om att det måste gå att urskilja olika textelement, skriftliga eller 

visuella, för att kunna analysera en multimodal text. Med textelement avses alla de enheter som 

tillsammans bildar texten. För att detta ska bli möjligt måste det finnas visuella avgränsare. 

Exempel på visuella avgränsare kan vara utrymmet mellan textens stycken, olika färger, ramar 

och linjer mellan ord och bilder etc. Denna typ av kriterier för visuella avgränsare kan ha en 

betydelsepotential (Björkvall, 2009). 

Björkvall belyser (2009) två begrepp som blir viktiga i samspelet mellan bild och text. När 

bild och text består av delbetydelser som tillsammans skapar en annan betydelse kallar han det 

för avbytesrelation. Då skriften pekar på och guidar läsaren till det som ska uppfattas som 

centralt i bilden kallar han det för förankringsrelation. Även det omvända gäller för begreppet, 

till exempel när bilden specificerar skriftens betydelse. 

Bildspråk och metaforer är vanliga element i pedagogiska material i både bild, text och ljud. 

De är tänkta att skapa en tydlighet kring komplexa företeelser och resonemang (Danielsson & 

Selander, 2014:56). Danielsson och Selander (2014:56) menar att när man förstår 

ämnesrelaterade metaforer och liknelser har man förstått ämnet. Att använda metaforer och 

metaforiska grafiska element kan skapa problem för den otränade läsaren som kan ha svårt att 

avgöra var gränserna går för vad som är metafor och vad som är faktiskt innehåll. Forskning 

ger exempel på att lärare förstärker ämnesspecifika svåra ord men missar innebörden i ord där 

vardagsspråk i en ämneskontext används på ett annat sätt (som exempel ges axel, attraktion, 

fält). Kulturell bakgrund kan också begränsa meningsskapandet i multimodala texter då 

artefakter kan ha olika betydelser. (Danielsson & Selander, 2014:58) 

Godhe & Magnusson (2017) argumenterar för att ett vidgat textbegrepp och multimodalitet 

är något som måste lyftas och stärkas på olika sätt i olika så kallade aktivitetssystem. De 

beskriver dessa aktivitetssystem som olika nivåer för hur eller var detta kan göras. Bland annat 

refererar de till läroplaner och styrdokument, det vill säga på en nivå de kallar för systemnivån. 

Systemnivån är de komponenter som styr skolan, dess undervisning och dess struktur. Den 

andra nivån i aktivitetssystemet är en nivå de kallar för den lokala nivån. Denna beskrivs som 

en mer konkret nivå där personer är involverade i aktiviteter, verktyg och föremål som används 

i aktiviteten samt vad resultat är av aktiviteten. Den lokala nivån relaterar direkt till systemnivån 

i fråga om utformning av undervisning, innehåll och metoder. Godhe & Magnusson (2017) 
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menar vidare att de verktyg, ofta digitala, som används i skolan idag, det vill säga på den lokala 

nivån, erbjuder ett utbud och en variation som inte stöds av systemnivån via läro- och 

kursplaner. Det betyder att det finns ett glapp mellan de olika aktivitetsnivåerna. 

Det är dock glappet mellan dessa båda nivåer som hämmar denna utvecklingsmöjlighet. 

Forskningen visar också på en problematik i lärarens kompetens att arbeta med och bedöma 

multimodala texter. Till exempel kan arbetet försvåras av att den traditionella lärarrollen 

utmanas på så sätt att elever kan vara mer bekanta med de digitala verktyg som används och att 

deras tillgång till information är i det närmaste oändlig. Detta kan betyda att läraren inte längre 

är experten i klassrummet, något som kan orsaka problem utifrån traditionella roller gällande 

undervisning och bedömning av elevtexter skapade och formade med multimodala resurser. 

(Godhe & Magnusson, 2017) 

Dock framhävs en förståelse för prioriteringen av den traditionella skriv- och 

läsundervisningen med hänvisning till hur läs- och skrivkunnigheten ger förutsättningar och 

möjligheter att delta som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Dock efterlyser författarna 

en ökad förståelse och att det multimodala perspektivet stärks i skolan inte minst då detta är 

något som omger eleverna på fritiden. Risken finns annars att arbetet som görs i skolan inte är 

meningsskapande i samma utsträckning som det som görs utanför skolan och att skolan således 

inte är verklighetsförankrad och trovärdig. 

 

 

4.2 Samspel mellan skrift och grafiska element 

Danielsson & Selander (2014) har undersökt samspelet mellan bilder eller illustrationer och 

verbal text. De menar att det finns vissa viktiga saker i samspelet som är viktiga att lyfta fram 

för att informationen ska bli lättare att ta till sig för användaren. De hänvisar till en 

undersökning gjord av Holsanova 2010 och skriver att den rumsliga närheten är viktigt. Med 

detta avses att ett ord eller en fackterm placeras i direkt närhet till den representant som avses i 

illustrationen. En annan faktor som kan vara viktig är en färgmässig närhet. Med detta menar 

författarna att en viss färgkod i en illustration bör ha samma färg som begreppet i den verbala 

texten. Det bör alltså finnas en färgmässig kongruens mellan verbaltextens förklaring och 

illustrationen (Danielsson & Selander, 2016). Utöver detta hänvisar de till något som kallas 

kongruensprincipen. Med detta avses att de begrepp som används i illustrationen även bör vara 
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de samma som används i den verbala texten. 

 Vidare fortsätter författarna att problematisera det tänkta faktum att bilder och illustrationer 

är avsedda att underlätta meningsskapandet. Bland annat genom att hävda att bilder och 

illustrationer kan konkretisera abstrakta fenomen eller avancerade verbala resonemang, men att 

det i sig kan ställa särskilda krav på tolkningen av dem. Problemen kan vara att välja vilket 

innehåll som är lämpligt att illustrera, vilka resurser är lämpliga att utnyttja samt graden av 

konkretion eller abstraktionsnivå i förhållande till målgrupp (Danielsson & Selander, 2014). 

Författarna föreslår bland annat att man kan fråga sig hur bild och verbaltext samspelar. 

Exempelvis genom hur samspelet mellan verbaltext och bildernas exemplifieringar ser ut och 

då fråga sig huruvida bilderna fördjupar och förstärker verbaltextens budskap eller om de är 

rent dekorativa. 

 

 

 

4.3 Läromedelsforskning 

Samverkan mellan visuella och verbalskriftliga resurser fungerar gemensamt för att skapa ett 

innehåll i läromedel. Läromedlets visuella design har olika funktioner och syften. Typsnitt och 

färger kan bidra till att struktur och textinnehåll kan bli mer engagerande genom bilder. 

Björkvalls (2009:24) begrepp avbytesrelationer och förankringsrelationer kan vara viktiga för 

läromedel. Avbytesrelation är en relation där bildens och textens delbetydelser skapar en helhet. 

Förankringsrelationer betyder att texten fungerar vägledande till det som är centralt i bilden. 

Kress & van Leeuwen (1996) menar att det alltid, på läsaren, ställs krav på kulturell kunskap 

för att kunna interpretera eller tolka relationen mellan bild och text. 

Ett annat begrepp är designprocessen vilket är en term hämtad med referens till New London 

Group (Jlkj Cazden mfl. 1996) (i fortsättningen kallat NLG) kan vara viktigt i sammanhanget. 

Begreppet design är i sammanhanget multimodal teoribildning att jämställa eller likna med 

lärande eller meningsskapande. Designprocessen är enligt NLG indelad i tre olika delar: 

 Available design – ”Det som syns i texten” 

 Designing – ”Processen för omförhandling med hjälp av kompletterande 

kunskap” 

 Redesign – ”Resultatet av omförhandlingen” 
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Denna process understryker vikten av att läraren vid behov kompletterar (designing) 

förklarar material så att eleverna kan gå från available design till redesign det vill säga får ut ny 

kunskap. 

Utifrån ett multimodalt perspektiv kan det betyda att man som lärare stannar upp och 

reflekterar över eventuell förekomst av olika medier tillsammans med eleverna. 

Paralleller kan dras till Elm Fristorp & Lindstrand (2012:50) som hävdar att lärande är en 

omskapande process där vi som lärande individer tolkar genom tidigare erfarenhet, intresse och 

tillgängliga resurser. Lärandet är därför att se som en transformativ process som skapar 

individuell förståelse. Ett multimodalt och designorienterat synsätt uppmärksammar 

kopplingen mellan innehåll och hur detta presenteras. Konsekvenserna för möjligheten till 

meningsskapande hänger alltså samman med hur kommunikationen formges och designas. 

Designens betydelse har också framhävts i flera studier av Sjödén (2017) och han ger 

exempel på hur bild och text i läromedel kontrasterar varandra. Avsaknaden av ett genomtänkt 

avbyte eller en klar förankring kan försvåra meningsskapandet och därmed inlärningen. Sjödén 

har i sin forskning analyserat ett antal applikationer, så kallat appar, framtagna för 

meningsskapande och lärande och funnit en likvärdig problematik. Han ger exempel på hur 

avsaknaden av samspel mellan olika textelement kan försvåra inlärningen för användaren. 

 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna läromedelsanalys är att undersöka om och på vilket sätt multimodala 

möjligheter används i Gleerups digitala läromedel i svenska för årskurs 7. 

 Vilka olika multimodala funktioner används i det digitala läromedlet? 

 Hur underlättar det multimodala framställningssättet kommunikationen 

mellan läromedel och elev?  

 

 

6. Metod 

Följande stycke beskriver datainsamling och analysmetod. 
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6.1 Material 

Metoden som använts är en läromedelsanalys där det multimodala framställningssättet i 

Gleerups digitala läromedel i svenska årskurs 7–9 analyserats. Analysen har avgränsats till att 

endast bestå av detta läromedel. Materialet har valts ut då det används på den högstadieskola 

där min verksamhetsförlagda utbildning, så kallat VFU, ägt rum under utbildningstiden. 

Gleerups har gett mig tillgång till deras läromedel för syftet i detta examensarbete. 

Denna analys kommer att utgå från Gleerups digitala version av läromedel i svenska årskurs 

7- 9 via gleerupsportal.se. Läromedlet kräver en licens som är tidsbegränsad med möjlighet till 

förlängning och som tillhandahållits av Gleerups support och godkänts för användande i denna 

studie. Det som granskas är delar av ett så kallat ”block” i elevversionen som heter ”Berättande 

texter”. Följande artiklar ingår i studien: 

 Inledning (a6447)2
 

 Lyrik, ”Inledning” (a805) 

 Varför skriver man lyrik (a8175) 

 Vad är typiskt för lyrik ”Inledning” (a8091) 

 Några kända poeter ”Inledning” (a3522) 

1. Sapfo (a7988) 

2. Carl Michael Bellman (a4188) 

 

Under ”Inledningen” i ”Några kända poeter” följer ytterligare fem olika artiklar med tidstypiska 

poeter efter Sapfo och Carl Michael Bellman. Dessa kommer av utrymmesskäl inte att 

behandlas närmare i denna studie, men är värt att nämna för att ge en bild av materialets 

omfattning. Det nummer som föregås av ett a inom parentesen (aXXX) är artikelns ID nummer 

för att kunna identifiera artikeln. Varje artikel i det digitala materialet är uppmärkt på samma 

sätt och kan likställas med ett sidnummer i en traditionell pappersinbunden bok. Artikeln är 

sökbar via detta nummer. Artikelns nummer anges för att underlätta och snabbare identifiera 

sidan som referens. 

 

 

6.2 Beskrivning av analysmetod 

I denna studie används en analysmetod som är baserad på en metod hämtad från Danielsson & 
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Selander (2014). Deras analysmetod är att ställa olika frågor till texten, bilder eller grafiska 

element och layouten när de analyserar texter utifrån ett multimodalt perspektiv. Frågorna söker 

bland annat svaren på vilka modaliteter som finns på sidan, vad de beskriver var för sig och hur 

de samspelar. Vidare frågas efter utformningens bärande idé. Även Wictorin Wallin (2011:226) 

har inspirerat till vald metod genom sitt sätt att ställa frågor till texter i syfte att analysera 

läroböcker utifrån ett bildperspektiv. Metoden i denna studie bygger på dessa analysmodeller. 

I denna studie har jag valt att använda mig av begreppet grafiskt element eller textelement, 

med vilket avses allt ifrån bild, grafer, rörlig bild, teckning, foto etc. Det digitala läromedlet 

från Gleerups har analyserats utifrån en analysmodell som består av följande frågor som ställs 

till var och en av de ”sidor” som valts ut i materialet. Den första frågan är vilka auditiva eller 

skriftliga, så kallade verbala texter som finns i materialet. Denna fråga följs upp med en fråga 

kring vilka grafiska element som finns i detsamma. Denna fråga fördjupas genom 

frågeställningar kring vad de olika grafiska elementen berättar var för sig och om det går att 

identifiera någon sammanhängande idé med de olika grafiska elementen. Detta kan syfta på 

färger, bilder och exempelvis layout. Den tredje frågan ska ge svar på hur den verbala texten 

och de grafiska elementen samspelar. Denna fråga bryts ner i delar som behandlar huruvida 

verbal text och grafiska element stämmer överens och hur relationerna mellan exempelvis 

bildtext och grafiskt element eller brödtext och grafiskt element utformas. Här undersöks också 

om de grafiska elementen fungerar som dekoration eller som förstärkning eller fördjupning av 

den verbala texten. Den fjärde och sista frågan behandlar den bärande idén med sidans grafiska 

layout och inkluderar även frågan om huruvida läsaren behöver viss förhandsinformation för 

att kunna ta till sig innehållet. (Se bilaga 7 för fullständigt frågeformulär) 

 

7. Analys 

Möjligheten till att använda olika multimodaliteter i digitala läromedel är större än i de 

traditionellt använda läromedlen men kravet på användaren ökar. Danielsson & Selander (2014) 

skriver bland annat att olika texter ställer olika krav för meningsskapande och att det är 

nödvändigt för användaren att utveckla sin textmässiga repertoar till att inte bara innefatta 

traditionellt pappersbundna medier utan även innefatta hyperlänkade och multimodala texter. 

(Danielsson & Selander, 2014:124). 
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7.1 Övergripande struktur 

Efter inloggning väljs det läromedel ut som är avsett att arbeta med. Med några klick är man 

framme vid studiens första sida. Materialet är uppbyggt utifrån en struktur som går att känna 

igen på många webbsidor idag. Överst på sidan blir browsern kvar som berättar om vilken 

adressen till sidan är. Direkt under browsern finns en toppnavigering som ger besökaren 

leverantörens logotype, en symbol för översikt bestående av 9 små fyrkanter som placerats i ett 

kvadratiskt mönster med en text i direkt anslutning som förklarar att detta är symbolen för 

översikt. (Se bilaga 1) Därefter följer ett fält som spårar navigationen, det vill säga hjälper 

användaren att beskriva var på sajten hen befinner sig. Till höger om detta fält finns symbolen 

av ett förstoringsglas. Till skillnad från ikonen för navigering till översiktsbilden saknar denna 

symbol en beskrivande text av vad denna ikon är till för. Därefter följer en ikon med två pilar 

som visar att något delar sig. Inte heller denna symbol är i text beskriven såsom ikonen för 

genvägen till översikten. Det visar sig dock att det är en symbol för att kunna ha en delad vy 

för att kunna ha två olika sidor öppna samtidigt. 

Under den nu beskrivna delen av sajten finns en knapp med en ikon som påminner om en 

ikon för att skapa punktlistor i ordbehandlingsprogram, även denna utan närmare beskrivning. 

Med ett klick öppnas en navigeringsmeny till vänster i bilden, likt en innehållsförteckning. 

Denna meny beskriver att materialet jag använder är Svenska 7-9 följt av en symbol för val av 

elevversionen i form av en knapp med ett E i en ruta. Denna knapp är turkosmarkerad som ett 

tecken på att det är denna version som är vald. Denna följs av en liknande knapp där E är utbytt 

till ett L och som är vitmarkerad för att visa att denna inte är den valda versionen. Denna följs 

av en knapp i en något svagare turkos färg med ett X, det vill säga symbolen för att stänga 

navigeringsmenyn. Därunder finns ett sökfält som gör det möjligt att söka i menyn. Menyn i 

sig visar de olika ”blocken” som detta material består av i form av en lista som även innehåller 

en skrollningsfunktion för att kunna ta sig ner i menyn på ett enkelt sätt.  

Navigeringen i vänstermenyn är tämligen traditionellt utformad efter ett vanligt 

webbgränssnitt. Då blocket är valt öppnas en undermeny med nya rubriker. Ett plus framför 

rubrikerna i undermenyn visar på att genom ett klick kommer det här att finnas ytterligare en 

nivå. Under ikonen för delad vy uppe till höger återfinns en knapp med en ikon i form av en 

penna och en linjal som korslagts. Denna knapp ger användaren möjlighet att skapa egna 

anteckningar till aktuell sida.  

På sidan står också att finna artikelns identifikationsnummer samt fyra ikoner med verktyg 
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för användaren. Den första i form av en rektangulär pratbubbla innehållande två streck, ger 

användaren möjlighet att, via en ny dialogruta, göra tillägg till sidan, såsom exempelvis infoga 

länkar och övrigt material. Användaren kan också här välja vilka som ska kunna ta del av 

eventuellt gjorda tillägg. Nästa knapp är den klassiska symbolen för att skapa en hyperlänk, det 

vill säga en del av en kätting. Denna knapp ger användaren möjlighet att skicka och dela aktuell 

sida i exempelvis Google Classroom®. Nästa knapp har symbolen för en högtalare. Denna 

funktion öppnar upp en uppspelningsfunktion som ger användaren möjlighet till att få artikelns 

text uppläst i en av användaren vald hastighet, samtidigt som läst text markeras. Den fjärde och 

sista knappen har symbolen av en stjärna och markerar att sidan kan läggas till i någon form av 

samling av favoritsidor. Längst ut på varje sida återfinns också en pilformad symbolen för att 

bläddra fram och tillbaka i form av [>] till höger för framåt och [<] till vänster för bakåt. Längst 

ut till höger återfinns ytterligare en skrollningslist som gör det möjligt för användaren att skrolla 

längre ner på sidan för att kunna ta del av hela texten. 

Möjligheterna i den digitala resursen används på olika sätt. I samband med att någon del av 

texten markeras öppnas en dialogruta upp med ett antal val för användaren. Hen kan välja att 

markera och kommentera den valda textdelen, få den uppläst via talsyntes eller söka mer 

information i antingen det tillhandahållna materialet från Gleerups®, via Wikipedia, på Lexin® 

som är ett lexikon på nätet eller via Google®. De markerade orden bildar sökorden på vald sida. 

I det material som studerats har ingen auditiv verbal text återfunnits vilket gör att verbal text 

i den fortsatta analysen innebär skriftlig verbal text. Att texten går att få uppläst via talsyntes 

bortses från i denna studie då modalitet genom exempelvis intonation, pauser och betoningar 

inte är tillgängligt i detta hjälpmedel. Så här långt ser samtliga sidor i studien ut på samma sätt 

med samma funktioner. Nedan kommer varje artikel att analyseras utifrån tidigare nämnda 

analysmetod. 

 

7.2 Vilka olika verbala textslag finns i materialet? 

Artikel a6447 ”Berättande texter - Inledning”. Rubrikerna i artikeln har alla olika typsnitt. 

Blockets övergripande rubrik är ett fetstilt, strikt och vitt typsnitt placerad i en svart delvis 

transparent textruta som i sin tur placerats i den bild som dekorerar sidan. Dess placeringen så 

långt upp på sidan ger intrycket av att det är en övergripande rubrik. Nästa rubrik som inleder 

textstycket är har ett större och något sirligare typsnitt med en viss ökad bredd mellan 
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bokstäverna. Det indikerar tämligen tydligt att här börjar något, inte minst utifrån kontrasten till 

texten under som i det närmaste påminner om att ha ett ingressformat. Under den så kallade 

ingressen följer en färgfylld textruta med en rubrik som säger ”Mål”. Typsnittet är i det närmaste 

det samma som i den övergripande rubriken, dock något smalare och med en lite större bredd 

mellan bokstäverna. Denna rubrik sätter dock en ganska formell ton på vad som följer, det vill 

säga beskrivningen av läroplanens kunskapskrav. 

Öppnar man boxen innehållande det centrala innehållet används ett liknade rubrikformat och 

typsnitt ovanför den punktlista som följer i boxen för det centrala innehållet. Det skapar en viss 

hierarki och en skillnad mellan vad som anses tillhöra det i materialet som är avsett för 

undervisning och det som har ett mer formellt klargörande om varför och på vilket sätt detta är 

viktigt eller av intresse. 

Den övre brödtexten under rubriken ”Inledning” har ett format, som nämnts tidigare, 

liknande en ingress. Det blir påtagligt då typsnittet är lite för stort och något fetare än vad man 

förväntar sig att brödtext normalt skulle vara, inte minst i kontrast till den text som följer under 

kommande rubriker. 

Den brödtext som följer under rubriken ”Mål” har dragits ner både storleksmässigt och är 

inte längre skriven i fetstil. De tre mål som valts ut från läroplanens kunskapskrav är presenteras 

i en punktlista där det formella kunskapskravet anges med fetstil och som följs av en beskrivning 

där typsnittet är tillbaka till det, för artikelns, typiska brödtextsformatet beskrivet ovan. 

Somliga ord exempelvis ”Myter” i brödtexten har samma typsnitt men har fått färgen blå, 

något som indikerar en länk och att här kan man klicka. Görs det, öppnas artikeln i läromedlet 

upp som behandlar myter i en delad vy, vilket betyder att skärmen dels visar artikeln man 

navigerat från till vänster och den nyöppnade artikeln till höger. Med hjälp av en annan 

bakgrundsfärg fältet för att spåra hur navigationen till artikeln om myter gjorts, blir det tydligt 

var denna befinner sig i det digitala läromedlets struktur. 

I den fortsatta analysen av följande valda artiklar; a805, a8091 samt a3522, är uppbyggnaden 

likvärdig. I artikeln a805 är bilden i sidans huvud utbytt, något presenteras och beskrivs under 

punkten 7.3 nedan. Under rubriken ”Inledning” har man här lagt en textruta med en svagt blå 

bakgrundsfärg. Rutan i sin tur innehåller en skriven text med en mindre rubrik ”Mål” följt av 

en förklaring till vad avsnittet kommer att behandla uppställt i en punktlista. 

I de båda artiklarna a8091 och a3522 har också sidhuvudets bild byts ut och ersatts av en 

enfärgad turkos bakgrund. Det vita typsnittet i sidans övergripande rubrik är detsamma men är 
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lagt i en ruta av en mörkare turkos färg. I övrigt är rubriken ”Inledning” skriven i tidigare 

beskrivet typsnitt. 

I artikeln a8091 kompletteras brödtexten med en textruta innehållande en dikt. Diktens 

typsnitt är detsamma som i brödtexten med den skillnaden att den är något mindre och skriven 

i fetstil. Efter diktens slut görs en radmatning och hänvisning till författaren och ur vilket verk 

dikten är hämtad. Detta står inom parentes, fetstilen är borttagen och verkets namn har 

kursiverats4. 

Artikeln a81755 ”Varför skriver man lyrik?” har en annan layout än vad som tidigare 

presenterats. Rubriken ”Varför skriver man lyrik?” återfinns högt upp på sidan i ett typsnitt som 

känns igen från tidigare beskrivna artiklar. Bilden har här placerats till höger. Sidan påminner i 

många delar om ett traditionellt bokuppslag. Rubriken har ett stort tydligt typsnitt direkt följt 

av en traditionell brödtext. I ett exempel på utdrag ur lyrik har man skapat textrutor utan 

bakgrundsfärg men med en tunn ram. Dock är texten i dessa textrutor skriven i ett typiskt 

strofformat med korta rader utan skiljetecken och i samma typsnitt som brödtexten men dock 

något mindre. Det finns också en kort bildtext placerad i bildens nedre vänstra hörn. 

Artiklarna6 a7988 och a4188 ”Sapfo” respektive ”Carl Michael Bellman” behandlas i 

följande stycke. I dessa båda artiklar finns inga bilder. Sidan består endast av text på en vit 

bakgrund. Rubrikerna på sidan är namnen på respektive lyriker. Brödtexten är indelad i stycken 

och båda artiklarna avslutas med ett utdrag ur författarnas verk. Dessa är skrivna i ett något 

mindre typsnitt. Längst ner i artikeln om Carl Michael Bellman återfinns en ny rubrik 

”relaterade artiklar”. En kort text förklarar vilket verk användaren kommer till om man trycker 

här.  

Till höger om texten återfinns symbolen för delad skärmvisning, vilken låter användaren 

förstå att den går att öppna upp i delad vy. Första gången lyrikern nämns i brödtexten är dennes 

namn skriven i fet stil. Sapfos verk ”Fragment 31” är kursiverat då det omnämns i brödtexten. 

 

 

4 Se bilaga 6 
5 Se bilaga 3 
6 Se bilag
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7.3 Vilka typer av grafiska element finns i materialet? 

(a6447) När sidan öppnas upp med ett klick i vänsternavigeringen eller genom att artikelnumret 

angetts i sökfältet lägger sig en stillbild överst på sidan. Dock zoomas bilden ut, vilket låter 

användaren få se mer av bilden. Bilden är mörk med delar av ett träd, ganska perifert i 

vänsterkanten. Nere till vänster i den mörka bilden finns en svart box med ett turkost 

understryckningsstreck innehållande en vit text med orden ”Berättande texter” i ett rakt och 

strikt typsnitt i vitt, vilket direkt associeras till sidans rubrik. Det som fokuseras i bilden är ett 

tält i olika färger, upplyst från insidan och i vilket man ser skuggan av en person som sitter med 

en bok i handen och läser, placerad strax till höger om mitten i bilden. Tältet framstår som runt, 

vilket förstärks av vit text formad i vidgande cirklar runt tältet. Bilden ger sken av att texten 

lyses upp med belysningen från tältet vilket gör att texten blir mörkare och otydligare ju längre 

från tältet den kommer. I vänster ovankant syns ett föremål som skulle kunna vara upphängt i 

det träd som tidigare nämnts. Vad det är gå inte att se, men det skulle kunna vara någon form 

av tillbehör till tältet som den person som sitter i tältet valt att hänga där. 

Sidan är mer omfattande än det som först syns. Längre ner i bilden efter den inledande texten 

återfinns målen och kunskapskraven för detta avsnitt beskrivna för eleven på ett enkelt sätt. 

Dessa har placerats i en textruta med en svagt turkos bakgrundsfärg. Längre ner på sidan finns 

drop-down lister i form av två boxar som tar användaren till de formella formuleringarna av 

kunskapskrav och centralt innehåll. Texten är vänsterjusterad i boxen och har en blå färg. Till 

höger i boxen finns en symbol med en nedåtvänd pil placerad i en cirkel, vilken låter oss förstå 

att här ska man klicka för att öppna texten. 

Längst ner i mitten på sidan finns en blå text med texten ”Supportformulär”. Textens blå 

färg ger en indikering om att den är klickbar. Om man klickar på den öppnas ett nytt fönster 

upp med rubriken ”Hjälp och Support” och ett stort rakt typsnitt. Därunder återfinns tre blåa, 

ovala knappar med vit text innehållande förslag på vilken typ av hjälp användaren kan behöva. 

Studien kommer inte vidare att gå in på vad som händer här då det känns för avlägset för att 

vara relevant. Därefter ställs en understruken fråga med små versaler om webbläsarens status. 

Svaret återfinns därunder och förklarar datorns tekniska förutsättningar följt av gröna boxar 

innehållande namnen på den teknik som finns i datorn skriven med vit text och med en vit 

symbol placerad till höger i form av ett ”v” som symboliserar att något undersökts och godkänts. 
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Som nämnts ovan har ett antal artiklar byggts upp på ett likvärdigt sätt med skillnaden att 

bilden i sidans överkant byts ut. Låt oss börja med att titta på artikeln a805, ”Lyrik – Inledning”. 

På samma sätt som i artikel a6447 finns det här en bild på sidans övre del. Den zoomas ut när 

artikeln väljs i antingen vänsternavigeringen eller genom att artikelns namn anges och söker 

fram den. 

Bilden7, som är i egenskap av ett färgfoto går i blåa och lila toner, något som skapas av 

ljussättningen i den lokal bilden är tagen. I bildens vänstra kant återfinns en mörk, transparent 

textruta med rubriken ”Lyrik” skriven i det tidigare omnämnda vita typsnittet. En man i rutig 

skjorta, sjal och jeans har en framskjuten centrerad plats i bilden. Han har en mikrofon i den 

ena handen och har ett papper i den andra som stöttas upp av hans korslagda ben. Han sitter vänd 

mot en publik med ryggen mot en spegelvägg. Detta tillåter betraktaren att se mannen både från 

sidan och bakifrån då hans ryggtavla avspeglas. Spegelväggen har också effekten att den låter 

oss se delar av publikens ansikten då även dessa avspeglas. Publiken har ett avspänt men 

koncentrerat utseende och de ger intrycket av att de vill lyssna på det mannen läser eller berättar. 

En annan effekt av spegelväggen är att den låter betraktaren se väldigt mycket mer av vad som 

försiggår i lokalen än vad som hade varit möjligt om väggen varit i annat material. Färgen i 

bilden samspelar med sajtens övriga layout med sina blå, lila och turkosa toner även om de i 

bilden är betydligt mer färgmättade och skarpare. Under bilden följer nästa rubrik ”Inledning”. 

Under rubriken ”Inledning” har man här lagt en textruta med en svagt blå bakgrundsfärg. Rutan 

i sin tur innehåller en skriven text presenterad som en punktlista. 

Artikel a8175 (se bilaga 3) innehåller en bild av en normalbyggd, ung man i jeans och en 

enkel vit t-shirt. Bilden är tagen från sidan och inger ett visst grodperspektiv även om bilden 

beskurits strax under mannens höft och strax under dennes axel. I bakgrunden anar man 

sommargrönska och man kan få en känsla av att mannen eventuellt står ensam och betraktar 

något försjunken i egna tankar. Ett annat scenario är att han samtalar med någon eller några 

som inte syns i bilden. Utöver bilden är det endast de tunna ramarna runt textrutorna 

innehållande exempel på verser som presenteras som något grafiskt element. 

I de båda artiklarna a8091 och a35228 har också sidhuvudets bild byts ut och ersatts av en 

enfärgad turkos bakgrund. En något mörkare turkos bakgrund markerar textrutan i denna bild 

och i vilken rubriken står skriven. Övrigt element att nämna är den ram kring textrutan 

innehållande en dikt som materialet refererar till. 

Artiklarna som behandlar de enskilda poeterna eller lyrikerna, det vill säga artiklarna a7988 
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och a4188 är tämligen lika i sin uppbyggnad (se bilaga 4). Här finns inga grafiska element med 

ett undantag. Då man skrollar längst ner på sidan om Carl Michael Bellman återfinns en textruta 

som i sin ovandel är bakgrundsfärgad i sajtens turkosblå färg med en stjärna längst upp till 

vänster. Någon närmare förklaring till stjärnan får användaren inte. Då man för muspekaren 

över den turkosa delen mörknar den, vilket låter användaren förstå att den är klickbar. Med ett 

klick flyttas användaren till en artikel innehållande Fredmans epistel nummer 8, presenterad 

med endast svart brödtext mot en vit bakgrund. 

 

 

7.4 Hur samspelar de olika textelementen? 

Vi den första blick på bilden i artikel a6447 2” Berättande texter” (se bilaga 1) är det tydligt att 

detta kommer att handla om att läsa och om text i någon form. När användaren läser den ingress 

som presenteras under denna bild kopplas texten inte i något avseende till att det går att läsa en 

berättande text. Den ger istället åtskilliga exempel på hur vi rent auditivt lyssnat till berättelser 

och historier både i det förgångna och hur det görs i nutid. Att böcker har en berättande text är 

inget som belyses alls i denna inledning. 

För novisen, som inte har någon bild av vad lyrik är, är kopplingen mellan den bild och den 

text i form av den punktlista som berättar om vad avsnittet erbjuder, som presenteras i artikeln 

a805 (se bilaga 2) troligen inte självklar. Att lyrik kan vara en aktivitet som man samlas kring 

för att ta del av kan te sig märklig. Eventuellt kan man prata om en viss avbytesrelation mellan 

bild och text, det vill säga att bilden och texten tillsammans skapar en helhet och att man som 

användare blir nyfiken på hur de skrivna målen hänger ihop med bilden alternativt att 

användaren förstår att lyrik är något man kan lyssna till även i grupp. Färgmässigt finns ett så 

kallat visuellt rim, alltså en likhet i bildens toner och den bakgrundsfärg i den följande textrutan, 

som skapar ett sammanhang. Rutan i sin tur innehåller en skriven text presenterad som en 

punktlista, något som skapar en känsla av konkretion, struktur och tydlighet. 

I beskrivningen av det grafiska elementet i form av den bild som presenteras i artikeln a8175 

(se bilaga 3) är det inte helt enkelt att förstå huruvida mannen på bilden står ensam och betraktar 

något eller om han exempelvis samtalar i grupp. Här finns en tydlig avbytesrelation där 

bildtexten ”Att stå utanför” tydligt klargör hur det ligger till. Texten i sig betyder inte så mycket 

eller kanske snarare tvärtom, den kan ha en uppsjö av betydelser. Bilden har som exemplet ovan 
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inte heller en entydig betydelse. Däremot skapar dessa båda delar en helhet som låter 

användaren förstå att det troligen handlar om ensamhet eller ett utanförskap. 

Ramarna kring de båda verstexterna markerar tydligt att här är något som inte tillhör den 

ordinarie brödtexten. Förutom att brödtexten ovanför den övre textrutan förklarar att den 

kommande texten är en del ur en låt, skriven av en låtskrivare som tonsatts och spelats in av 

hans band, skapar även utformningen av texten, med dess korta rader utan skiljetecken, en 

förståelse för och uppmärksammar användaren på att här händer något annat; detta är inte bara 

vanlig brödtext. 

Liksom i exemplet ovan har artikel a8091 också en dikt i en textruta med en tunn ram. 

Raderna är korta och utan skiljetecken och de signalerar detsamma som beskrivit ovan. 

Sidhuvudet består dock endast av turkosfärgad ruta med den för läromedlet typiska rubriken i 

vitt, skriven i en integrerad textruta med en något mörkare bakgrundsfärg (se bilaga 6). 

Samspelet mellan detta sistnämnda grafiska element och den verbala texten är svårtolkat eller 

möjligen obefintligt och får lämnas därhän. Detsamma gäller artikeln ”Några kända poeter” 

a3522 som har samma grafiska utseende. 

När det gäller de båda artiklarna som beskriver poeterna, det vill säga artiklarna om Sapfo 

och Carl Michael Bellman, a7988 och a4188, är avsaknaden av samspel total då det inte finns 

några grafiska element att analysera i detta sammanhang. 

 

 

7.5 Vilken är den bärande idén med sajtens grafiska layout? 

Det finns en logisk, konkret grunduppbyggnad av läromedlet. Sekvenseringen av texten är 

tydlig och välordnad. Överst på sidan återfinns den övergripande navigeringen, likt en skriftlig 

karta, som visar var i innehållet användaren befinner sig. I vänsternavigeringen återfinns 

innehållsförteckningen för en mer detaljerad vägvisning om var användaren befinner sig och 

vart hen är på väg eller ska gå för att få fram information om specifika avsnitt. Dessa avsnitt 

går att ”veckla ut” ytterligare för att nå detaljnivåer om de olika delarna, något Danielsson & 

Selander (2014) kallar för tematisk orientering. I detta fallet handlar det om att materialet går från 

det generella till det specifika och till viss del från det kända till det nya. Genom visuella 

avgränsare framträder tydligt rubriker, i en del fall ingresser och textrutor, brödtext och 

sammanfattningar i egenskap av till exempel punktlistor. Detta bidrar till en god överskådlighet. 
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De bilder som finns presenterade i analysens tidigare del och som placerats överst i 

sidhuvudet med en visuell avgränsning till den följande texten i en del av artiklarna är till största 

delen att betrakta som dekorativa. Måhända kan någon med förkunskaper göra vissa tolkningar, 

men det kan vara svårt att peka på vare sig någon avbytesrelation eller förankringsrelation. Det 

är svårt att göra direkta kopplingar mellan den skrivna texten och bilderna. Det ges inte heller 

någon närmare förklaring till valet bild eller vägledning i texten på vilket sätt den kan läsas. 

Beskrivningen ovan ger intrycket av att idén med sajtens grafiska layout är att den i mångt 

och mycket är att jämställa med en tryckt bok i sin struktur och uppbyggnad med undantag för 

vissa visuella effekter. 

 

 

8. Resultat, diskussion och konklusion 

Av beskrivningen ovan i resonemangen kring att sajtens bärande idé och kopplingen gjord till 

ett traditionellt tryckt läromedel i form av en bok, kommer resultat, diskussion och konklusion 

att slås samman i detta kommande stycke. 

Studien har tidigare pekat på hur digitaliseringen i skolan och hur de digitala läromedlen 

skapar bättre förutsättningar än tidigare för nyttjande av ett vidgat textbegrepp för ökat 

meningsskapande. Olika textelement i form av text, färg, bild, rörlig bild, illustrationer, ljud, 

musik, layout etc kan vara betydande i meningsskapande syfte hos användare. Ungdomar idag 

möter ständigt multimodala texter som de mer eller mindre frivilligt tolkar och för den delen är 

med och skapar. Skolan bör bemöta sina elever i den verklighet de lever i för att sammanföra 

skola och elevernas liv utanför den. 

I det material som studerats är avsaknaden av multimodala möjligheter som används 

tämligen stor. Den skriftliga verbala texten är välarbetad och består av olika textelement 

(Björkvall, 2009) som rubriker, ingresser, textrutor, brödtext, punktlistor etc. Dessa textelement 

är tydliga med visuella avgränsare, olika typsnitt samt dessa typsnitts färg, storlek och form 

samt i en del fall bakgrundsfärger i olika textrutor. Eventuella länkar är blåmarkerade oavsett 

var på sidan de återfinns och skapar visuella rim. 

Bilderna som presenteras är stillbilder som i två fall presenteras med en zoomning då de är 

placerade i sidhuvudet. Det är oklart på vilket sätt zoomningen av dessa bilder bidrar till 

meningsskapande och slutsatsen att det är mest att betrakta som en dekorativ visuell effekt. Det 
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ges ingen vägledning i texten kring denna funktion. Inte heller står det att finna hur bilden bör 

läsas eller hur den relaterar och kopplar sitt innehåll till den följande texten. Det är följaktligen 

inte enkelt att identifiera någon relation i form av avbytes- eller förankringsrelation mellan bild 

och text. Björkvall (2009) menar att det går att skapa en hierarki mellan olika textelement 

genom deras så kallade visuella framskjutenhet, alltså ju större visuell framskjutenhet, ju större 

dignitet för artikelns innehåll i förhållande till själva texten. Han menar att en av de främsta 

resurserna att skapa visuell framskjutenhet är storlek. Bilderna i sidhuvudena i dessa båda 

exempel, upptar en relativt stor del av sidan som blir synlig. Trots det är det svårt att tillskriva 

dessa bilder störst vikt. 

I artikeln a8175 (se bilaga 3) finns dock en tydlig avbytesrelation mellan bild och bildtext, 

vilken låter användaren förstå kopplingen och därmed helheten med dessa två textelement. 

Materialet torde kunna bli mer lättillgängligt och meningsskapande om bilder, illustrationer, 

auditiv verbal text och tidslinjer etc hade använts i någon utsträckning när det kommer till de 

presenterade poeterna. Så när som på textelementen i form av rubrik och att poetens namn skrivits 

i fetstil vid sitt första omnämnande i texten finns inga övriga multimodala inslag på sidan. 

Användaren är helt utlämnad till den skriftliga verbala texten. I detta fall utnyttjas de digitala 

möjligheterna minimalt, eller snarare inte alls i förhållande till den traditionella tryckta boken, 

något som kan inskränka möjligheten till ett ökat meningsskapande och lärande. 

De här intrycken låter sig beskrivas tydligare med hjälp av multimodalhjulet (Magnusson, 

2014). Efter att ha studerat denna avgränsade del i detta läromedel kan man konstatera att 

materialet använder sig av den skriftliga och visuella designen för meningsskapande 

teckenvärldar. Den skriftliga designen utgör faktorer som exempelvis stil och typsnitt på olika 

nivåer genom bland annat rubriker och brödtext, disposition genom styckesindelningar och 

genrer genom att skriva exempel på dikter i versformat. Visuell design används bland annat 

genom sidornas och innehållsförteckningens färgkoder och genom användningen av bilder, 

färgfyllda textrutor och ramar. Magnusson (2014) lyfter fram ytterligare fem andra 

meningsskapande teckenvärldar i ett integrerat multimodalt meningsskapande. Av skäl som ter 

sig tämligen självklara kan inte allt ansvar för multimodal integrering utifrån denna modell 

läggas på förlaget, utvecklaren eller producenten av materialet. Som exempel kan nämnas den 

taktila designen då materialet konsumeras via datorn och dess tangentbord samt den rumsliga 

designen i form av exempelvis arkitekturen i klassrummet. 

Även om denna studie endast tittat på en del av ett omfattande läromedel ter sig 
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utvecklingspotentialen för det multimodala framställningssättet i läromedlet som stor. Det finns 

mer att önska för ett ökat integrerat meningsskapande utifrån modellen genom multimodalitet 

såsom exempelvis auditiv och muntlig design. Genom att utnyttja det muntliga mediet, bortsett 

från den integrerade talsyntesen, skulle texter kunna utvecklas genom att läsas upp med 

intonation och styrka för att levande göra texten i större utsträckning. Den auditiva designen 

skulle kunna nyttjas för att genom ljudeffekter eller musik bidra till förståelse och i sin tur 

meningsskapande och lärande. Det finns likheter mellan denna studiens resultat och Godhe & 

Magnussons resultat såsom att enkelheten i läromedlet på systemnivån inte speglar den 

multimodala mångfalden på lokal nivå. Lyriken har exempelvis tystats i läromedlet. Även 

likheter mellan Sjödéns (2017) resultatet och resultatet av denna studie, avseende exempel på 

hur avsaknaden av samspel mellan olika textelement kan försvåra inlärningen för användaren 

blir applicerbart. 

Elm Fristorp & Lindstrand (2012:50) hävdar att lärande är en omskapande process där vi 

som lärande individer tolkar genom tidigare erfarenhet, intresse och tillgängliga resurser. 

Lärandet är därför att se som en transformativ process som skapar individuell förståelse. Ett 

multimodalt och designorienterat synsätt som beskrivits ovan uppmärksammar kopplingen 

mellan innehåll och hur detta presenteras. Konsekvenserna för möjligheten till menings-

skapande hänger alltså samman med hur kommunikationen formges och designas. De 

beskrivningarna av materialet som givits beträffande kulörer och toner kan skilja sig åt beroende 

på skärm, dess inställningar, ljusstyrka eventuell vinkel etc. Detta torde dock inte ändra 

förhållandena mellan de textelement som kan omfattas. 

Det behövs träning och förvärvad kunskap för att kunna läsa och tolka olika textelement, var 

för sig men också för att se hur på vilket sätt de samspelar för att skapa helheter och 

meningsskapande. Det är viktigt som lärare att ha kunskap om och kunna undervisa i och även 

tolka och värdera multimodala texter. Johansson & Sandell Ring (2012) beskriver i sin bok Låt 

språket bära – genrepedagogik i praktiken hur genrepedagogiken kan vägleda elever in i olika 

texter med dess delelement och deras uppbyggnad för att skapa en förståelse för de samma. 

Eventuellt kan denna metodik omsättas i konsten att tolka och undervisa om multimodala texter, 

där olika medier, med deras syften och unika möjligheter lyfts fram och tillgängliggörs. Genom 

att arbeta med multimodalitet och läromedel med en multimodal framställning kommer skolan 

och dess verksamhet närmare elevernas värld utanför skolan, vilket kan skapa en större 

trovärdighet och ett större engagemang hos en del elever för skolans undervisning. 
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10. Bilagor 

Läsaren bör vara medveten om att färgerna i bilderna kan delvis ha förändrats från ett 

visningsläge online till en skärmkopia i detta dokument. 

10.1 Bilaga 1 

 

10.2 Bilaga 2 
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10.3 Bilaga 3 

 

 

10.4 Bilaga 4 
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10.5 Bilaga 5 

 

 

10.6 Bilaga 6 

 

 

10.7 Bilaga 7 

Frågeformulär 
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1. Vilka auditiva eller skriftliga, så kallade verbala textslag finns i materialet? 

 

2. Vilka typer av grafiska element finns i materialet? Färg, bild och layout? 

 

• Vad berättar de grafiska elementen var för sig? 

• Finns det en sammanhängande idé med de olika grafiska elementen? 

3. Hur samspelar den verbala texten och de grafiska elementen? 

 

• Stämmer de grafiska elementen och texten överens? 

• Hur utformas relationen mellan: 

▪ Bildtext och grafiskt element? 

▪ Brödtext och grafiskt element? 

▪ Fungerar de grafiska elementen som dekoration 

eller förstärkning och fördjupning av den verbala 

texten? 

4. Vilken är den bärande idén med sidans grafiska layout? 

 

• Vad är nytt för läsaren och vilken förkunskap tas för givet? 
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