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Against the background of previous research regarding the interplay between pictures and text in 

teaching materials and picturebooks which shown an ambivalent approach to the use of pictures in 

narrative texts (Carney & Levin 2002) (Jonsson 2006) I set off to investigate the interplay between 

pictures and text in childrens litterature with the aim to illuminate how different interplays could be 

used in teaching. The study proceeded from the following questions:

• In which ways do pictures and texts interplay in some newly published reading textbooks?  

• In which ways do pictures and texts interplay in some commonly read picturebooks for 8 

year-old children?

• Which didactic consequenses could derive from this?

Through a multimodal literacy-theory I analyzed three commonly read picturebooks for eight year-

olds and three newly published reading textbooks in which I labeled the pictures using an 

analyzing-tool created by Joel R Levin, professor of Educational Psychology vid Department of 

Educational Psychology, University of Arizona where the relation between text and picture can be 

representative, decorative, organizing or informative, or interpretive as Levin puts it (Levin 1981). 

   The total result showed that most text-picture-interplays are representative och informative, two 

interplays in which the reader is invited to interpret, make predictions, and make connections to 

own experiences or other stories. The organizing interplays create preconceptions and invites the 

reader to summarize the content and retell sequences or the whole story. The decorative interplays 

could through a multmodal literacy-theory rise questions about genres and social codes. The 

interplays between pictures and text are found being a great resource rather than an obstacle.
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1. Inledning
Vi läser Harry Potter och de vises sten, nioåringen och jag. Hon har hört den tidigare, läst den och 

sett filmen. Nu läser vi den illustrerade utgåvan – en stor, tung bok med röda pärmar och uppslag 

med dubbla kolumner där sidorna ser mystiskt gamla ut, nästan som pergament. Då och då dyker 

det upp små illustrationer i texten, ibland täcker de en helsida och det händer att man vänder blad 

och möts av ett helt uppslag som visar en miljöbild över Hogwartsexpressen, tåget som går till 

trollkarlsskolan Hogwarts, eller skogvaktaren Hagrids stuga. Vi läser om när det närmar sig jul och 

stora salen ska dekoreras med inte mindre än tolv stora julgranar. Nioåringen, som ligger till höger 

om mig, börjar försiktigt bläddra och tjuvkika i sidorna längre fram för att se om det kommer en 

bild av den juldekorerade salen. Hittar du någon bild? frågar jag. Nej, det finns ingen. Då får du 

göra bilden själv, i huvudet, säger jag. Vill du att jag läser om? Ja, det vill hon. 

Salen såg praktfull ut. Girlanger av järnek och mistel hängde överallt runt 

väggarna och inte mindre än tolv jättehöga julgranar stod runt om i rummet, 

några gnistrade av pyttesmå istappar och några strålade av hundratals 

levande ljus. 'Hur många dar e de kvar tills ni får jullov?' frågade Hagrid. 

'Bara en', sa Hermione.

(Rowling, 2015)

Ja, den här gången fick bilden vara kvar i hennes huvud och i mitt. Vi kunde inte gärna sätta igång 

med målarfärger där i sängen och jag litar i vilket fall inte till att min konstnärliga förmåga skulle 

kunna avbilda det som jag ser framför mig när jag läser om de där juldekorationerna och 

spänningen över att bara ha en dag kvar till jullovet. Jag undrar om någon kan det. Det är inte så att 

vi sväljer bilderna med hull och hår, nioåringen och jag. Ibland ser det annorlunda ut än vad vi tänkt

oss och då kan vi berätta det för varann. Jag tror inte att Ron är sådär mager. Varför är det en gris 

där framme på tåget? Det blir många frågor som väcks. Ibland är bilderna så otäcka att vi måste 

hålla för litegrann men så är det i en del böcker om Pettson också. 

   En enkel sökning på Google Scholar på orden bilden i läseboken visar att området kring hur genus

gestalas i läseböckernas bilder är välundersökt. Det går även bra att hitta studier kring bildens 

betydelse i de allra första läslärorna eleven möter i skolan. Undersökningar som syftar till att belysa 

på vilket sätt samspelet mellan text och bild kan stötta den tidiga läsutvecklingen saknas däremot, 

samtidigt som det står tydligt att de läseböcker som ges ut av de största läromedelsförlagen i 
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Sverige innehåller både text och bild. En undersökning som vill belysa samspelet mellan text och 

bild i de böcker elever i färd med att utveckla sin läsning möter, är alltså högst relevant.

   Vad innebär det då att utveckla sin läsning? Bedömningsmaterialet Nya språket lyfter! ges ut av 

Skolverket och syftar till att synliggöra och stödja elevers språkutveckling (Nya språket lyfter!, 

2012). Materialet består av observationsunderlag för årskurs 1-6 med en avstämning A-F, en för 

varje läsår. Observationerna är indelade i läsa, skriva samt tala, lyssna och samtala. Under 

avstämning A för läsning anges att ”Eleven för knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.” 

(Nya språket lyfter! 2012, s. 47). Eleven tar initiativ till läsning och tar hjälp av bilder och 

förkunskaper för att förstå det lästa (ibid). Avstämning B anger att ”Eleven tar hjälp av flera olika 

sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser 

med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.” (Nya språket lyfter! 2012, s. 59). 

Eleven använder sig av fler och fler olika läsförståelsestrategier såsom att se samband mellan text 

och bild, använda förkunskaper, ställa frågor till texten och resonera (ibid). Under avstämning C 

anges att ”Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser

med flyt både kortare och längre texter.” (Nya språket lyfter! 2012, s. 69). Eleven för även enkla 

resonemang där eleven relaterar texters innehåll och budskap till egna eller andras erfarenheter eller

andra texter (ibid). 

   Tarja Alatalo, docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, har skrivit avhandlingen 

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och hinder där hon genom att 

hänvisa till ett brett forskningsfält visar att ett rikt ordförråd och strategier för läsförståelse är 

grunden för god läsförmåga och att detta behöver tränas systematiskt och strukturerat från tidig 

ålder (Alatalo 2011).

   Aidan Chambers refererar i boken Böcker inom och omkring oss till forsking kring läsutveckling 

och läsprocesser och skriver om hur lärare kan gå till väga för att genom boksamtal hjälpa de som 

knäckt läskoden att bli aktiva läsare. Han framhåller faran med att läsa som om jorden vore platt. 

Att fastna för en sorts böcker leder lätt till att läsaren uppfattar böcker utanför trygghetszonen som 

tråkiga, svåra eller jobbiga och helt enkelt slutar att läsa. Han visar att boksamtal inspirerar till 

läsning av olika slags litteratur genom att deltagarna utbyter entusiasm, frågetecken och kopplingar, 

ett sätt att samtala om litteratur som ger upplysningar, energi och stimulans (Chambers 2011). 

   Carin Jonsson, fil.dr vid Umeå universitet har i sin avhandling Läsningens och skrivandets bilder:

en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling visat att trots att bilder 

förekommer i läsdiagnoser, i läsläror och i barns eget berättande har kunskaper om bilder låg 

prioritet inom dagens läsdiskurs (Jonsson 2006). Min studie avser bidra till ökad kunskap om bilder 

i läsundervisningen. Jonssons avhandling är så intressant att vi återkommer till den under rubriken 
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tidigare forskning.

2. Syfte & frågeställningar
Med utgångspunkt i modern forskning kring skicklig läs- och skrivundervisning och vad som enligt 

bedömningsmaterial ingår i att vara läskunnig framträder den ämnesdidaktiska forskningsfrågan på 

vilka sätt bild och text i en del av de läseböcker och bilderböcker som idag används i lågstadiet kan 

samspela för att stötta den tidiga läsutvecklingen?

   Min undersökning syftar till att utifrån ett multimodalt literacyperspektiv visa på möjliga sätt 

samspelet mellan text och bild i läseböcker och bilderböcker kan stötta elevens läsutveckling. Med 

detta syfte i beaktande kommer jag fram till följande frågeställningar:

• På vilka sätt kan text och bild samspela i nyligen utgivna läseböcker?

• På vilka sätt kan text och bild i samspela i några för årskurs två vanligt förekommande 

skönlitterära bilderböcker?

• Vilka didaktiska konsekvenser kan detta leda till?

Jag kommer fortsättningsvis benämna de böcker från läromedelsförlag med syfte att utveckla 

elevernas läsning för just läseböcker medan de skönlitterära böcker med illustrationer jag tar upp 

benämns bilderböcker. Det tål att påpekas att det även finns bilderböcker som är mer anpassade för 

högläsning när det kommer till ordval och komplexitet medan detta arbete inriktar sig på de böcker 

eleven läser själv eller tillsammans med andra. 

3. Tidigare forskning
För att relatera min studie till tidigare forskning börjar jag med att presentera den uppföljningsstudie

till Levin et al 1987 Carney och Levin genomförde 2002 där de undersöker bärigheten i  de resultat 

de kom fram till i frågan om bilders betydelse för texter elever läser för att lära. Undersökningen 

heter Pictorial Illustrations Still Improve Students’ Learning From Text (Carney & Levin 2002). En 

titel med inbyggd resultatredovisning så att säga. Författarna börjar med att sammanfatta resultaten 

från 1987 då Levin et al fann bland annat att en medveten användning av bilder som 

överrensstämmer med texten ökar elevens förmåga att förstå och minnas det lästa förutsatt att 

eleven har en grundläggande läsförmåga. Bilder som motsäger texten kan rent av hindra lärande. De

fann också att bilder inte ska användas i samband med texter som själva innehåller beskrivningar 

7



som erbjuder läsaren goda möjligheter att skapa inre bilder, som i berättande texter (Carney & 

Levin 2002, s. 8-9). Det kan tolkas som ett märkligt fynd med tanke på att studien är inriktad på 

sakprosa och inte skönlitteratur. Författarna presenterar sedan en forskingsöversikt av 1990-talets 

forskning på området bilder i text där de grupperar resultaten utifrån de fem bildtyper de själva 

använde i sin analys 1987 där bilder kan vara representerande, informerande, organiserande, 

dekorerande och transformerande. Carney & Levin återkommer i metodavsnittet nedan eftersom 

min undersökning bygger på Levins analysmodell även om vissa små förändringar gjorts, jag 

kommer där beskriva kategorierna närmare. Forskningen som lyfts upp av författarna bekräftar de 

tidigare resultaten och visar även att bilder, generellt sett, är till större hjälp ju mer komplicerad 

texten är och betoning läggs på att eleverna behöver bearbeta bildmaterialet för att kunna 

tillgodogöra sig bildens innehåll. Även om en särskild illustration är designad för att vara kognitivt 

användbar så kan den ändå vara helt meningslös om eleven inte använder den som det var tänkt 

(Carney & Levin 2002). Jag ser att den största skillnaden mellan slutsatserna från 1987 och 

slutsatserna från 2002 är fokuset på att eleven behöver stöd i sin bildanvändning, det går inte att 

förutsätta att bilden tolkas som avsett. Detta är intressant för min undersökning eftersom det visar 

att samspelet mellan text och bild kan vara till nytta för eleverna men inte främst genom att de kan 

förväntas titta på bilden och omedelbart förstå texten på det sätt författarna förutsett. Det finns gott 

om forskning kring samspelet mellan text och bild i sakprosa, för vidare läsning hänvisar jag till 

undersökningarna i Carney och Levins studie (2002). 

   I Ulla Rhedins avhandling Bilderboken – på väg mot en teori, undersöker Rhedin bilderboken 

som konstform och skriver ”Att betrakta bilderna som läsfrämjande tillskott till texter för mindre 

barn, där man genom bilderna försöker skapa lust att tillgäna sig text och underlätta tillägnandet av 

texten, är pedagogiska bemödanden med rötter i romantiken, bemödanden som inte primärt har med

bilderboken som medium att göra.” (Rhedin 2001, s. 210). Rhedin visar att den senare tidens 

bilderböcker uppvisar samspel mellan text och bild som är mångtydiga, kvalificerade och 

dubbelbottnade, liksom poesi och musik (Rhedin 2001). Detta samspel är av stort intresse för min 

studie. 

   Maria Nikolajeva och Carole Scott undersöker i boken How Picturebooks Work samspelet mellan 

text och bild i ett stort antal bilderböcker, främst amerikanska och svenska (Nikolajeva & Scott 

2001). De finner bland annat att samspelet mellan bild och text under 1900-talet gått från att vara 

symmetriskt, där bild och text berättar samma sak, till att i högre grad lämna utrymme för tolkning 

där läsaren utmanas att läsa ännu mer noga och titta ännu närmare på bilderna varpå nya frågor 

väcks vilka läsaren kan finna svar på och därigenom gå samman med författaren och illustratören 
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för att driva berättelsen framåt. Nikolajeva och Scott liknar det vid en hermeunetisk cirkel där 

läsaren börjar med helheten för att sedan titta på detaljer som den tar med sig tillbaka till nästa 

läsning av helheten som då blir färgad av den nya kunskapen (Nikolajeva & Scott 2001).  

   För att föra oss närmare området för föreliggande undersökning som handlar om bildens roll när 

elever läser för att lära sig läsa lyfter jag upp en forskare från Umeå universitet vars avhandling 

visar på tre olika synsätt på bildens funktion i undervisningen.

   Carin Jonsson, fil.dr vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet, disputerade 2006 med 

avhandlingen Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs-

och skrivutveckling. Studiens syfte är att beskriva och analysera bildens betydelse i barns läs- och 

skrivlärande samt innehållet i den rådande diskursen kring läs- och skrivundervisning. Jonsson har 

genomfört en diskursanalys på elva avhandlingar kring läs- och skrivundervisning, forskning och 

skolpolitik mellan åren 1993-2003 samt bildanays av läsläror och barns bilder för att sedan koppla 

samman dessa två delar för att visa på villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. 

Jonssons avhandling är intressant för min studie eftersom hon dels visar på en diskurs kring hur 

läromedel i svenska bör användas och skriver ”De implicita antaganden som ligger bakom det 

pedagogiska låt oss kalla det ABC-upplägget omfattas av en struktur som bygger på ett-till-ett-

förhållande, detta oavsett barnens skilda språk-, erfarenhets- och sociokulturella bakgrund.” 

(Jonsson 2006 s. 239). Lärandet förväntas alltså ske mellan eleven, texterna och bilderna, något som

Jonsson gång på gång med hjälp av tidigare forskning och egen empiri visar och problematiserar.  

Jonsson skriver att ”Beroende på vad vi avser med bilders användning i såvär läs- och 

skrivsammanhang kan bilden antingen tolkas som en försvårande omständighet eller en resurs.” 

(Jonsson 2006, s. 283) och sammanfattar resulaten av sin analys av olika läsläror genom att visa på 

tre synsätt på bildens roll. I det första utgår man ifrån att bilden och texten inte nödvändigtvis är 

symmetrisk, såsom att en bild av en ros kan tolkas som en bild av en blomma varpå det tillhörande 

grafemet r för ros kopplas till fonemet b genom att eleven ser en blomma. Bilden kan därigenom 

leda barnet bort från effektiv avkodning och bör undvikas. I det andra synsättet, som av Jonsson 

exemplifieras med läsdiagnoser med bildserier och små texter, utgår man ifrån att en enda bild i 

bildserien stämmer exakt överrens med texten. Även detta synsätt framhåller Jonsson som 

problematiskt eftersom det förväntas finnas endast ett korrekt sätt att tolka bilden. Om det tredje 

synsättet skriver Jonsson: ”Utgår vi från att det visuella språket, i olika bildmöten, där barnen läser, 

ritar, berättar och skriver med papper och penna eller tangentbord och skärm kan stimulera och 

förstärka skriftspråksprocessen, krävs att vi hanterar bilden utifrån dess villkor.” (Jonsson 2006, s. 

283). I det tredje synsättet lämnas alltså ett-till-ett-förhållandet och elevens lärande sker i mötet 
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mellan olika modaliteter. Multimodalitet beskrivs närmare under teoretiska utgångspunkter. 

Föreliggande undersökning vilar alltså på tidigare forskning kring samspelet mellan text och bild. 

4. Teoretiska utgångspunkter
Min undersökning syftar till att genom att studera samspelet mellan text och bild visa på didaktiska 

konsekvenser detta samspel kan få i arbetet med lågstadieelevers läsutveckling. Den teoretiska 

ryggraden bygger jag upp genom att kombinera en avgränsad del av det enorma literacybegreppet 

med teorin om multimodalt lärande till ett multimodalt literacyperspektiv som jag redogör för i 

slutet av detta avsnitt.

4.1 Literacy

Att säga något om vad som kan gynna elever läsutveckling kräver en precisering om vad som här 

menas med läsning och läsförståelse. Jag kommer att göra detta genom att först kortfattat med hjälp 

av Ivar Bråten, fil.dr och professor i pedagogisk psykologi, beskriva de komponenter som bygger 

upp elevens individuella läsförståelse. Därefter kommer fokus att flyttas till läsningen som social 

praktik genom att jag med hjälp av Carina Fast, fil.dr i pedagogik, visar på den del av 

literacyparaplyet som är relevant för min undersökning. Perspektivet spänner alltså över 

komponenter i individens läsförståelse till den mellanmänskliga, samhälleliga och historiebundna 

aktivitet som läsning innebär i ett literacyperspektiv.

4.1.1. Läsförståelse

Ivar Bråten intar ett top-downperspektiv på läsförståelse och utkristalliserar sju komponenter: 

Ordavkodning, muntlig språkkompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om 

skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation. Top down-perspektivet innebär att han fokuserar 

på komponenter i läsförståelsen som tillkommer utöver ordavkodningen, även om han pekar på det 

särskilt starka sambandet mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse under de första 

skolåren är väl dokumenterat (Bråten 2008, s. 51). Samtidigt poängterar han att det finns elever med

fungerande ordavkodning som ändå har problem med läsförståelsen och att det är viktigt att 

pedagoger har kännedom om de olika komponeneterna för att kunna bedöma varje elevs styrkor och

svagheter för att kunna anpassa undervisningen till dessa (Bråten 2008, s. 80). De sju 

komponenterna i läsförståelse presenteras kort i följande tabell. 
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Tabell 1. Läsförståelsens sju komponenter (Bråten 2008)

Ordavkodning Att kunna läsa. Bygger på elevens fonologiska och ortografiska 

medvetenhet, ordförråd och kognitiva förmågor. En svag 

ordavkodning leder till att stor del av uppmärksamhetsfokus går åt 

till själva avkodningen, vilket lämnar lite eller inget över till 

förståelsen.

Muntlig språkkompetens Genom att läsning handlar om att förså språk, finns en stark 

koppling mellan den muntliga språkkompetensen och läsförståelsen.

Den muntliga språkkompetensen bygger på ordförråd, grammatik, 

språklig medvetenhet, verbalt minne.

Kognitiva förmågor Uppmärksamhetsförmåga, visuell föreställningsförmåga och 

generell intelligens.

Förkunskaper Ger läsaren möjlighet att dra slutsatser och tolka information i 

texten, göra förutsägelser och fylla i hål och kompensera bristfällig 

information. Goda läsares slutsatser bygger oftast på att de använt 

sina förkunskaper.

Kunskap om skriftspråk Kunskap om skillnader mellan olika texttyper och genrer.

Förståelsestrategier Goda läsare är aktiva läsare som använder förståelsestrategier såsom

att förutse innehållet, ställa frågor och försöka besvara dem, 

visualisera textinnehållet, summera, klargöra, dra slutsatser och 

jämföra med egna erfarenheter.

Läsmotivation Hög läsmotivation leder till mycket läsning vilket i sin tur leder till 

läsaren utvecklar de komponenter som ingår i god läsförståelse.

4.1.2. Literacy

Carina Fast har i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva (Fast 2007) översatt David Bartons 

(1994) åtta punkter för att definiera literacy ur ett anglosaxiskt perspektiv. 

1. Literacy är en social aktivitetet.

2. Vi har olika former av literacy som vi använder oss av, förknippade med 

olika områden i livet.

3. Våra literacy-praktiker återfinns i bredare sociala sammanhang.

4. Literacy grundas på ett system av symboler, vilka är till för att 
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kommunicera med andra.

5. Literacy är en del av vårt sätt att tänka.

6. Vi har medvetande, attityder och värderingar i förhållande till literacy och

dessa attityder och värderingar styr vårt handlande.

7. Literacy har en historia. Vårt individuella liv innehåller många literacy 

events ända från barndomen.

8. Ett literacy event har också en social historia. Rådande praktiker har 

skapats i det förflutna.

(Fast 2007, s. 35-36)

Jag ser att Fast, genom Bartons åtta punkter, betonar läsningens och skrivningens sociokulturella 

praktik. Att literacy är en social praktik, att vi har olika former av literacy som hänger ihop med 

olika områden i livet och att dessa praktiker återfinns i bredare sociala sammanhang, punkt 1-3, 

kopplar jag ihop med den genrekunskap som krävs för att kommunicera i olika sammanhang. Att 

vara läs- och skrivkunnig ur ett literacyperspektiv handlar om att läsa och förstå och kunna föra 

fram sitt budskap i olika sociala kontexter. Först under punkt fyra tas bokstävernas roll upp och 

genast betonas att deras syfte är att kommunicera med andra. Punkt 5-8 handlar om hur hur olika 

individers förförståelse påverkar deras handlande, här i förhållande till literacy. Denna förförståelse 

bygger på  personliga erfarenheter och sociala mönster. Jag utgår från de åtta punkterna ovan och 

skissar två sammanfattande förhållningssätt till literacy som jag tar med mig i analysen av vilka 

didaktiska konsekvenser samspelet mellan bild och text i mitt undersökta material kan få:

• Att vara läs- och skrivkunnig ur ett literacyperspektiv handlar om att kunna kommunicera i 

olika genrer och sociala kontexter.

• Mötet mellan individen och texten påverkas av både individens förförståelse samt individens

och  textens historia.

4.2 Multimodalitet

Socialsemiotikern Gunther Kress, professor i Semiotics and Education, beskriver den social-

semiotiska synen på representation och kommunikation, genom att visa på skillnader i fokus mellan

den lingvistiska, pragmatiska och social-semiotiska ingången. Han exemplifierar med en mening 

han ofta fick höra under sitt första år som lärare: ”I wanted to ask, could I have an extension for my 
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essay?” (Kress 2009, s 55) vilket jag översätter till: Jag ville fråga om jag kunde få förlängning av 

inlämningstiden för min uppsats? Kortfattat skulle  den lingvistiska ingången fokusera på 

användandet av olika tempus, olika satser och deras relationer, subjekt, adjektiv och verb i detta 

talade utlåtande. Den pragmatiska ingången skulle fråga sig under vilka förhållanden formuleringar 

som dessa uppstår, lingvistisk form kopplas till social kontext och visar ofta på maktförhållanden. 

Den social-semiotiska ingången ställer frågor kring meningsskapandet i situationen, såsom i vems 

intresse frågan formuleras på detta sätt och på vilket sätt preteritum-formen kan visa på makt och 

socialt avstånd samtidigt som den visar på avstånd i tid. Var sägs uttalandet, vilka resurser utöver 

talet finns tillgängliga? Står talaren i en halvöppen dörr, hur betonas orden? De samlade tecknen 

skapar mening i uttalandet (Kress 2009). I multimodal teori är alltså det skrivna ordet, bilden, 

uppsynen hos bordsgrannen som läser samma text exempel på de olika mode som påverkar elevens 

meningsskapande i läsningen. Boksamtal med elever ur ett multimodalt perspektiv handlar 

därigenom om att möjliggöra deltagarnas olika meningsskapande processer att mötas för att ge 

eleven möjlighet att skapa sin representation av det lästa.

4.3 Multimodalt literacyperspektiv

I analysen av vilka didaktiska konsekvenser samspelet mellan bild och text i mitt undersökta 

material leda till utgår jag från ett multimodalt literacyperspektiv där: 

• Läsförståelsens sju komponeneter är ordavkodning, muntlig språkkompetens, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation.

• Att vara läs- och skrivkunnig ur ett literacyperspektiv handlar om att kunna kommunicera i 

olika genrer och sociala kontexter.

• Mötet mellan individen och texten påverkas av både individens och textens historia och 

förförståelse.

• Olika resurser, modes, kombineras för att tolka världen och skapa mening.

Den teoretiska ryggraden jag här redogjort för kan tyckas omfatta storleken av ett enormt urtidsdjur 

vilket kan anses problematiskt. Jag vill dock hävda att den på ett användbart vis tydliggör i vilket 

område modern undervisning i läsförståelse rör sig. Med det multimodala literacyperspektivet ligger

föreliggande undersökning i linje med såväl tidigare forskning som bedömningmaterial från 

Skolverket.
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5. Genomförande

Jag kommer att i följande avsnitt beskriva det material och den metod som använts för att bygga 

upp det empiriska material på vilket denna uppsats vilar.

5.1 Material

För att svara på min ämnesdidaktiska forskningsfråga på vilket sätt bild och text i en del av de 

läseböcker och bilderböcker som idag används i lågstadiet kan samspela för att stötta den tidiga 

läsutvecklingen har jag samlat ett material bestående av ett urval av de större svenska

läromedelsförlagens utgivning samt ett slumpmässigt, representativt urval av de bilderböcker elever

i årskurs två kan möta. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att jag valde böcker av författare 

och illustratörer som under ett seminarium diskuterade temat Bildens betydelse för den lättlästa 

boken på bokmässan i Göteborg hösten 2016. När det kommer till läseböckerna har jag begränsat 

mitt material genom att inrikta mig på tre förlag, Liber, Sanoma och Natur och Kultur och valt ut tre

läseböcker för årskurs två. Jag kommer nedan i korthet beskriva mitt urval, de tre  bilderböckerna 

först och de tre läsebäckerna efter det. 

5.2.1 Modemysteriet, LasseMajas Detektivbyrå 

Modemysteriet är den 25:e boken om LasseMajas detektivbyrå, en populär deckarserie för barn 

skriven av Martin Widmark och illustrerad av Helena Willis (Widmark 2016). Boken innehåller 54 

bilder på 107 sidor. Bilderna är ofta stora och detaljrika, ibland är det en liten bild i ena hörnet av ett

uppslag. Jag har analyserat samtliga. 

5.2.2 Tams svåra prov, Drakriddare

Tams svåra prov är den andra boken i serien om drakriddare, en fantasyserie skriven av Jo Salmson 

och illustrerad av Åsa Ekström som berättar om Tam som i första boken är en tiggarpojke på 

samhällets botten som bärs upp till toppen av draken Sky (Salmson 2009). Kommer han slutligen 

bli en drakriddare? Boken innehåller 79 bilder på 120 sidor. Bilderna är svart-vita och 

mangainpirerade och ges stort utrymme över uppslagen. Jag har analyserat samtliga med 

reservation för de ornamentliknande illustrationer som omger numreringen för varje kapitel vilka 

jag genomgående betraktat som dekorativa anfanger. 
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5.2.3 Den hemska draken, Riddarskolan

Den hemska draken är den första boken i den lättlästa serien om Riddarskolan, skriven av Magnus 

Ljunggren och illustrerad av Mats Vänehem (Ljunggren 2008). Boken tillhör den berättande genren 

och leker med stereotyper som lever kvar sedan den fostrande riddarromanenens dagar under 

medeltiden. Boken innehåller 54 bilder på 63 sidor. Varje sida innehåller generellt sätt en liten text 

och en bild i färg. På en del uppslag tar bilden upp båda sidor. Jag har analyserat samtliga.

5.2.4 Läsdax 2

Läsdax 2 består av tio olika teman som i sin tur består av olika texter av olika genrer. Helena Bross, 

Anna Hansen och Clas Rosvall har skrivit texterna medan tio illustratörer bidragit med bilder 

(Bross, Hansen & Rosvall 2008). Förlaget Sanoma utbildning framhåller att ”Bilderna är valda med 

största omsorg och finns där för att eleven ska lära sig att tolka och värdera olika bildtyper, för att 

skapa nyfikenhet kring innehållet och för att vara ett tryggt stöd vid läsningen.” (Sanoma utbildning

2016). Boken innehåller 232 bilder på 116 sidor. Ett flertal bilder är i form av collage, collaget har 

då räknats som en bild. Bildserier är även vanligt förekommande. Detta bidrar till att förklara den 

stora andelen bilder. Jag har analyserat samtliga.

5.2.5 Livet i Bokstavslandet, läsebok åk 2

Berättelsen i Livet i Bokstavslandet är skriven av Ulf Stark medan genretexterna är skrivna av Malin

Wedsberg och Karin Örn. Läseboken är utgiven av läromedelsförlaget Liber som framhåller att 

Tarja Alatalo, som doktorerat på skicklig läs- och skrivundervisning, är pedagogisk granskare för 

hela materialet (Stark et al 2016). Boken innehåller, förutom den berättande ramhistorien om ett 

antal elever i andra klass, instruerande text, beskrivande text, förklarande text och poetisk text. 

Livet i bokstavslandet innehåller 135 bilder på 111 sidor. Jag har analyserat samtliga. Utöver 

bilderna som finns i läseboken är läromedlet Livet i bokstavslandet kopplat till ett känt barnprogram

med samma namn, producerat av utbildningsradion och sänt av Sveriges television. Förlaget 

förordar att avsnitten används som lektionsintroduktion. Läseboken för årskurs två finns i två 

nivåer, där berättelsen och bilderna är desamma men svårighetsgraden på texten är olika. I denna 

undersökning analyseras samspelet mellan text och bild i läseboken på den svårare nivån, Läsebok 

Röd. Detta för att få tillgång till den större mängden text.
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5.2.6 Diamantjakten, ABC-klubben för åk 2

Diamantjakten är skriven av Mats Wänblad, illustrerad av Catharina Nygård  och utgiven av Natur 

och kultur (Wänblad 2011). Textgenren är berättande medan det inbakat i berättelsen finns inslag av

genrerna tidningsartikel, dagbok och brev. Diamantjakten är en läsebok som erbjuds på två nivåer 

där berättelsen och bilderna är desamma men textmängden skiljer dem åt. I denna undersökning 

analyseras samspelet mellan text och bild i läseboken på den svårare nivån, Diamantjakten B. Detta 

för att få tillgång till den större mängden text. I Diamantjakten hittas 80 bilder på 143 sidor. Jag har 

analyserat samtliga. 

5.2 Metod

Jag kommer att analysera de läseböcker och bilderböcker jag nämnt ovan för att undersöka på vilket

sätt bilderna och texterna samspelar. I ett andra steg kommer jag att analysera det samlade resultatet

ur ett multimodalt literacyperspektiv. För att analysera hur text och bild samspelar i de böcker jag 

undersöker använder jag en analysmodell som grundar sig i fyra av de kategorier Joel R Levin, 

professor of Educational Psychology,, tog fram 1981 i syfte att skapa ett ramverk för att kunna 

analysera bildernas roll i lärandet (Levin 1981, s. 212). De fyra kategorier jag översatt till svenska 

och använt mig av är följande:

Dekorerande bilden har liten eller ingen relation till texten.

Representerande bilden illustrerar och konkretiserar centrala element

Organiserande bilden ger en slags karta för texterna, stöttar förståelsen

Informerande bilden bär egen information, tillför ny information

   Den kategori jag översatt till informerande benämner Levin interpretation, tolkning. Bilderna i  

kategorin tillför egen information i syfte att underlätta tolkningen av det lästa. Jag underviker 

översättningen tolkande eftersom jag utgår ifrån att alla bilder står för en tolkning av texten och att 

alla läsare i sin tur tolkar bilden. Katgorin benämns därmed som informerande.

   Tillsammans med Russell N. Carney, fil.dr vid Department of Psychology, Southwest Missouri 

State University, och Gary J. Anglin, Associate Professor of Instuctional Design and Technology, 

University of Kentucky, Lexington, använde Levin analysmodellen för att analysera huruvida elever

är hjälpta av illustrationer när de läser för att lära, en avhandling som år 2002 fick en  
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uppföljningsstudie med den sammanfattande titeln Pictorial Illustrations Still Improve Students’ 

Learning From Text där författarna sätter sina slutsatser från 1987 i relation till senare forskning 

(Carney & Levin 2002). Resultatet av denna undersökning har jag beskrivit i avsnittet för tidigare 

forskning. Analysmodellen jag använder har alltså en stadig grund i forskning kring samspelet 

mellan bild och text.

   En enkel analysmodell leder inte med självklarhet till en enkel analys. När undersökningen går ut 

på att analysera hur text och bild samspelar i skönlittaratur uppstår ett tydligt utrymme för tolkning 

(Boréus 2015). En illustration av en leguan kan vara representerande för den elev som sedan 

tidigare kände till hur en leguan ser ut men informerande för den elev som ej tidigare skådat detta 

kräldjur. Kodningprocessen innehåller därmed vissa mått av tolkning och indelas därför i tre steg 

för att uppnå en så likvärdig tolkning av hela materialet som möjligt. Vid den första läsningen 

bekantar jag mig vid böckernas upplägg, struktur och berättelser. Vid andra genomläsningen 

färgkodar jag varje bild utifrån kategoritillhörighet och antecknar kommentarer och 

sidhänvisningar. Färgkodning ger en god överblick av fördelningen mellan de olika 

bildkategorierna. Vid den tredje genomläsningen kontrolleras att tolkningen är likartad mellan de 

olika böckerna. De bilder jag tar upp som exempel bifogas med tillstånd av upphovsmännen i 

bilagan Bildsamling.

6. Resultat och analys

Kapitlet för resultat och analys är uppdelat i två delar där jag först presenterar och analyserar en bok

i taget där jag visar på gemensamma teman men även lyfter fram intressanta avvikelser. I ett andra 

steg kommer undersökningens samlade resultat analyseras ur ett multimodalt literacitetsperspektiv 

där frågan vilka möjliga textsamtal de olika mötena mellan bild och text inbjuder till för att visa på 

möjliga didaktiska konsekvenser.
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6.1 Modemysteriet, LasseMajas Detektivbyrå 

Figur 1. Modemysteriet, LasseMajas Detektivbyrå

6.1.1 Översikt

Grafiken ovan visar att strax över hälften av bilderna i Modemysteriet sorteras som representerande,

närmare bestämt 54 procent. Vi kan samtidigt se att andelen informerande bilder är stor. 39 procent 

av bilderna berättar någonting mer utöver det texten säger vilket i Modemysteriet ofta innebär att 

bilderna innehåller ledtrådar, både till vad som kommer att hända i berättelsen, vilket ger läsaren 

möjlighet att göra förutsägelser, men även ledtrådar som kan hjälpa läsaren att lösa mysteriet. 

Bilderna innehåller även egen information som ger läsaren en förförståelse av det som senare 

händer i berättelsen. Genremässigt sorteras Modemysteriet, liksom de andra böckerna om 

LasseMajas detektivbyrå, till deckargenren. Detta för med sig en struktur som inbjuder läsaren till 

att fortlöpande göra förutsägelser, både genom text och bild.

6.1.2 Representerande bilder

De representerande bilderna illustrerar det som i texten sägs med ord. På sätt och vis innehåller 

även dessa bilder egen information genom att de tolkar texten vilket jag i det följande ska visa ett 

exempel på. I texten står det att Lasse och Maja befinner sig på deckarkontoret, att kontoret är fullt 

av moderelaterade föremål och att Maja suckar irriterat och har tråkigt, vilket i bilden gestaltas 

genom Majas hållning och uppsyn i det röriga rummet (Widmark 2016, s. 28). Bilden sorteras som 

representerande genom att den illustrerar och konkretiserar centrala element i texten (Bild 1). 
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Samtidigt visar också bilden att Maja har kläder i blått och rosa och har långt brunt hår, den nu så 

modeintresserade Lasse bär en gul-orange t-shirt med vita ränder och på golvet ligger två röda 

knappar, två rosa, två gula och en blå. Symaskinen är grön och förresten hittade jag just en till gul 

knapp. Snett bakom Maja ligger ett rosarutigt tyg på rulle medan det tyg som Lasse refererat till i 

texten är vitt med blå ränder. På kontoret finns även ett skrivbord i någon form av ljust träslag, 

kanske björk, och en röd, stoppad fåtölj. Den representerande bilden innehåller alltså informerande 

inslag som annars skulle tynga den berättande texten med alldeles för många adjektiv vilket skulle 

göra att det tog lika lång tid att komma till poängen i berättelsen som jag nu låter det göra i den här 

texten för att illustrera hur de informerande inslagen i de representerande bilderna fungerar. 

6.1.3 Dekorerande bilder

Som grafiken ovan visar sorteras en försvinnande andel av bilderna som dekorerande. Det rör sig 

om en (1) kollageliknande bild med syatteraljer i marginalen på en sida där texten beskriver Lasses 

och Majas sammanfattning av vad de hittills vet om fallet med den försvunna katten (Widmark 

2016, s. 52). Bilden tillför färg till uppslaget och möjligen en påminnelse till läsaren om att hela 

staden är upptagen med sömnad (Bild 2).

6.1.4 Organiserande bilder

Organiserande bilder fungerar som en karta för texterna för att göra dem tydligare. I min kodning av

Modemysteriet sorteras 3 bilder av 54 som organiserande. De utgörs av två uppslag med kartor över 

Valleby (Bild 3-4), den stad i vilken mysteriet utspelar sig i samt ett persongalleri där 

huvudkaraktärerna presenteras med bild, namn och/eller eventuell titel (Bild 5). Kartan över Valleby

fungerar organiserande genom att den går att använda för att orientera sig i var i staden berättelsen 

enskilda händelser äger rum. När Lasse, Maja och Polismästaren smyger bakom kiosken för att 

spana efter eventuell brottslig verksamhet utanför museet kan läsaren på ett enkelt sätt bläddra 

tillbaka till kartan och se var i staden karaktärerna nu befinner  sig i förhållande till varandra. 

Persongalleriet fungerar organiserande genom att läsaren, redan innan berättelsen börjar, får 

information om vilka namn det gäller att vara uppmärksam på. Persongalleriet kan även vara 

användbart för att sammanfatta och återberätta det lästa. De organiserande bilderna innehåller 

information på samma sätt som de representerande bilderna, de beskriver miljö och karaktärer så 

texten kan hållas lätt, men de innehåller framförallt specifik, organiserande information kring 

huvudkaraktärerna. De organiserande bilderna skapar möjlighet till förförståelse, inbjuder till samtal
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kring förutsägelser och sammanfattningar.

6.1.5 Informerande bilder

De informerande bilderna i Modemysteriet kan  delas in i tre underkategorier: 

• bilder som inbjuder till att göra förutsägelser 

• bilder som erbjuder läsaren möjlighet att skapa förförståelse 

• bilder som kan öka läsmotivationen.

   Jag kommer i detta avsnitt ge exempel för att illustrera dessa underkategorier av informerande 

bilder.

   Jag ska börja med att beskriva en bild som på ett enkelt sätt innehåller information som erbjuder 

läsaren möjlighet att skapa förutsägelse: På första uppslaget i kapitel två (Widmark 2016, s. 21) 

visas en bild av en röd nercabbad bil med grön inredning där tre personer sitter (Bild 6). I texten får 

vi reda på att mannen i baksätet är världens viktigaste modeskapare, Jean-Pierre, hon som kör är 

fotograf och att mannen som sitter brevid henne har röd näsa och bläddrar i en tidning. Utöver detta 

visar bilden en rosa väska brevid Jean-Pierre från vilken något vitt och fluffigt slingrar sig ur. Vi ser 

även att han som bläddrar i tidningen inte bara har en röd näsa utan även irriterade ögon. Hos 

läsaren kan därmed frågorna väckas: Vad finns i väskan? Vad är det med mannen bredvid chaufför-

fotografen? Jag tror att det är en katt i väskan och att han med röda näsan är allergisk. På nästa 

uppslag (Bild 7) tittar en vit katt upp ur väskan, så en eventuell förutsägelse kring vad som fanns i 

väskan kunde snabbt få ett svar, men mannen med den röda näsan har tagit på sig ett par glasögon, 

kanske för att dölja de svullna ögonen? Lasse konstaterar i alla fall att han verkar förkyld. Redan på 

detta uppslag kommer en ny informerande bild där vi ser att den förkylda mannen som nu bär 

solglasögon läser ett franskt modemagasin vid namn La mode aujourd'hui. I den presenterande 

sekvensen skapar alltså bilderna en kedja av möjliga förutsägelser där läsaren inbjuds till att driva 

handlingen framåt. 

   För att visa exempel på hur en bild med egen information förstärker läsarens förförståelse vill jag 

beskriva ett uppslag som visar polisstationen där polismästare Randolf Larsson står och speglar sig i

sin vita paraduniform (Bild 8). På väggarna hänger fem olika afficher med texten: 

EFTERLYST 

RING: 0998-458673
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   Under texten på  varje affich finns en bild på det som är eftelyst: en diamantring, en kanin i bur, 

en bil, en man med en liten mustach och en kvinna med solglasögon (Widmark 2016, s. 36). I texten

står ingenting om polisens arbetsbelastning, det är inte förrän på två uppslag längre fram som 

polismästaren framhåller att polisen i Valleby minsann har annat för sig än att leta efter 

bortsprungna katter (Widmark 2016, s. 41). Det kan läsaren hålla med om, det har bilden gett 

läsaren en förförståelse om. 

   I analysen av Modemysteriet framgår det tydligt att genom att kombinera text och bild ges läsaren 

möjlighet att lösa mysteriet före både polismästaren och detektivbyrån. Ivar Bråten talar om 

läsmotivation som en viktig faktor för att utveckla god läsförståelse genom att den leder till mer 

läsning och därmed fler möjligheter att utveckla sin läsförståelse. För att visa på ett exempel där 

bilden tillför egen information som kan stärka elevens läsmotivation genom aktivt delatagande i 

berättelsen vill jag beskriva bilden på sidan 50 där Zybastian, karaktären som ser så förkyld ut med 

sin röda näsa och irriterade ögon, sitter vid ett bord omgiven av utländska modemagasin där man 

också ser en illa dold sax sticka fram under en hög med tidningar och små pappersbitar som fallit 

ner på golvet (Bild 9). I texten står det även att han ser förskräckt ut och snabbt stoppar något i 

skrivbordslådan (Widmark 2016, s. 51). Sju sidor fram i berättelsen hittas ett hotbrev som är skrivet 

av urklippta tidningsbokstäver där det tycks saknas prickar över både å och ä: ”Vill du aterse Lulu 

lamna da mappen pa museets trappa klockan 24 i natt” (Widmark 2016, s. 58). 

De informerande bilderna i Modemysteriet kan alltså  användas för att göra förutsägelser, att skapa 

förförståelse och läsmotivation.

6.2 Tams svåra prov, Drakriddarna

Figur 2. Tams svåra prov, Drakriddarna
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6.2.1 Översikt

I Tams svåra prov sorteras 68 bilder av 79 som representerande, vilket motsvarar 86 procent, något 

som tydligt framgår i grafiken ovan. I min analys sorteras inga bilder som dekorerande, 10 procent 

är informerande och 3 bilder, 4 procent är organiserande. Anmärkningsvärt är den höga frekvensen 

av bilder: 79 bilder på 120 sidor. Utöver att bilderna är många ges de även stort utrymme, uppslagen

utgörs ofta av lika delar text och bild, antingen genom att text och bild upptar en sida var eller 

genom att text och bild är inflätade över uppslagets två sidor. Tams svåra prov tillhör fantasygenren.

6.2.2 Representerande bilder

Något som utmärker de representerande bilderna i Tams svåra prov är att de konkretiserar 

stämningen i texten. Jag ska här visa ett exempel från bokens första kapitel. Medan Tam och de 

andra står och väntar i kylan på att drakarna ska komma tillbaka tänker Tam på hur han kommit dit 

han är och läsaren får genom text och bild reda på hur han känner sig. Jag lyfter fram ett citat ur 

texten och beskriver sedan bilden för att illustrera på vilket sätt den representerande bilden 

konkretiserar stämningen i texten.

Så ända sedan den kvällen hade Tam gått i skola med de andra nybörjarna 

och haft sin sängplats i deras sovsal.

Och han kände sig så ensam... Visst hade han all mat han kunde äta, och 

slapp frysa, men det var ingen som pratade med honom!

(Salmson 2008, s. 17)

   Bilden, som tar upp mer än halva boksidan, visar en mörk sovsal och eftersom vi bara ser delar av

de tre sängarna och ett av de stora klädskåpen med dubbla dörrar förstår vi att rummet är stort (Bild 

10). Mitt i bilden faller ljuset från det stora fönstret över golvet och i ljuset ser vi skuggan av Tam 

som står som silhuett i fönstret och tittar ut på den fallande snön. Bilden visar alltså skuggan av en 

silhuett i ett mörkt rum. Bilden konkretiserar därmed den ensamhet texten ger uttryck för. 

6.2.3 Organiserande bilder

De organiserande bilderna i Tams svåra prov fungerar på samma sätt som i Modemysteriet med en 

karta över staden där historien utspelar sig och persongallerier över huvudkaraktärerna. Kartan över 

22



staden Demar är dock något mer övergripande och förklarar hur den enorma staden, med fem 

stadsmurar som ligger som ringar runt något som närmast påminner om en slocknad vulkan, är 

uppbyggd utefter samhällsklasser där tjänstefolk, tjuvar, fattiga och tiggare bor längst ner vid 

bergets fot och slottet och drakstallet återfinns på toppen (Bild 11). Kartan åskådliggör hur 

klassamhället i Demar sitter i själva arkitekturen och när läsaren får reda på att Tam som litet barn 

hittades vid den yttre stadsmuren, alltså allra längst ner, och nu befinner sig nära drakstallet, högst 

upp, kan bilden över kartan fungera organiserande i den mening att läsaren ser hur långt han har rört

sig och hur många murar som nu ligger mellan honom och där han hittades. Kartan visar att 

berättelsen utspelar sig i en sträng social struktur. Boken innehåller två persongallerier (Bild 12-13).

I det första presenteras Tam, Magister Taftar och draken Sky med sin åtta drakdrängar. De är 

avbildade med sirliga ramar runt om och med namnen skrivna i versaler. I insidan av bokens bakre 

pärm återfinns ett persongalleri över Demars drakar med bild på var och en och med namnen i 

versaler intill varje bild. 

6.2.4 Informerande bilder

De informerande bilderna tillför information till berättelsen utöver den de skrivna orden ger. Jag har

tidigare nämnt hur de representerande bilderna konkretiserar stämningen i texten och jag kommer 

här lyfta fram ett exempel där bilden dels konkretiserar stämningen men även tillför ny information 

genom att med hjälp av perspektivskiften berätta om hur Tam upplever situationen. Där vi nu 

kommer in i berättelsen vet vi sedan innan att huvudpersonen Tam och draken Sky kan tala med 

varandra genom tankar och att Tam har fått lova draken att inte berätta det för någon. Tam har blivit 

inkallad till Magister Taftar som berättar om drakarna och Demar. De föregående bilderna har visat 

hur de sitter i varsin fåtölj vid en öppen spis, vi har sett dem snett bakifrån, liksom stått och tittat på 

dem genom dörren. När Magister Taftar berättar att det i gamla skrifter sägs att drakarna och 

drakriddarna använde tankar för att tala med varandra flyttas perspektivet i bilden och vi ser nu 

scenen uppifrån och hur Tams händer kramar armstöden (Bild 14). På nästa bild ser vi Magister 

Taftar ur Tams perspektiv, rakt framifrån och snett ovanför honom en spegling av Tams eget ansikte,

med en mycket spänd uppsyn (Bild 15). ”Faktum är, sa han allvarligt, att jag aldrig hört en drake 

tala. Inte förrän du kom hit.” (Salmson 2009, s. 44-45). Perspektivet i bilden erbjuder läsaren att 

följa Tams känslor när han kämpar med att bevara sin viktiga hemlighet. Bilden visar hur han först 

tycks uppleva hela situationen ovanifrån, något som kan sägas vanligt i riktigt kritiska situationer 

och när han sedan sitter med Magister Taftar rakt framför sig står det klart att magistern när som 

helst kan få honom att avslöja hemligheten. 
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6.3 Den hemska draken, Riddarskolan

Figur 3. Den hemska draken, Riddarskolan

6.3.1 Översikt

Den hemska draken innehåller 54 bilder på 63 sidor. Grafiken ovan visar att andelen 

representerande bilder uppgår till 59 procent medan en tredjedel sorteras som informerande. Till 

skillnad från Modemysteriet som också innehöll en förhållandevis hög andel informerande bilder 

faller inte Den hemska draken under genren deckare, med alla dess möjligheter att plantera 

ledtrådar i bilderna. Den hemska draken tillhör den berättande genren där den i viss mån leker med 

den medeltida genren riddarroman vars syfte tros varit fostrande genom dess berättelser om ädla 

riddare och sköna damer, drakar och hjältemod.  I den här berättelsen är det barnen som bekämpar 

draken och det är flickan som står för modet även om det i slutändan är pojkens rädsla som driver 

draken på flykten. Texten är mycket lättläst vilket gör att bilderna spelar en stor roll för berättelsen.

6.3.2 Representerande bilder

För att visa på ett exempel på hur de representerande bilderna i Den hemska draken tar sig i uttryck 

beskriver jag en situation i början av berättelsen, när eleverna på riddarskolan ska lära sig fäktas, 

något två av huvudkaraktärerna, Egon och Urban förhåller sig lite olika till, eller gör de det?
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Nu börjar det otäcka, tänker Egon. Tänk om någon hugger av mig handen? 

Eller huvudet?

- Jag behöver inte vara med, säger Urban. Jag har fäktats sedan jag var 

nyfödd. Jag tittar på istället.

(Ljunggren 2008, s. 14)

   Bilden ovanför texten visar hur Egon står med händerna i maghöjd, knäna ihop och tårna pekande 

inåt. Han har en förskräckt uppsyn i sitt bleka ansikte och  mungiporna pekar nedåt (Bild  16). 

Urban, å andra sidan, står och vilar på ena foten med benen i kors och studerar högra handens 

naglar med en nonchalant uppsyn. Bilden illustrerar och konkretiserar den information texten ger 

läsaren om  Egons oro och Urbans säkerhet. Både text och bild visar oss att Egon är rädd men även 

om både text och bild säger oss att Urban avslappnat kan studera sina naglar, eftersom han fäktats 

sedan han var nyfödd, berättar varken bild eller text hur Urban egentligen känner sig. Text och bild 

lämnar en lucka för tolkning.

6.3.3 Organiserande bilder

Det allra första uppslaget, insidan av bokens främre pärm, visar riddarborgen där berättelsen 

utspelar sig (Bild 17). Borgen är omgärdad av vatten, bilden visar anordningen för hur vidbryggan 

kan hissas och sänkas. Några delar av borgen visas i genomskärning. Vi ser trappor av olika slag 

som löper mellan borgens olika rum. Djuren bor innanför murarna, det finns en matsal och ett litet 

kapell och den som tittar riktigt noga hittar även ett kuddrum och ett bollhav. Det finns alltså barn i 

denna borg! Bilden är organiserande genom det att den visar läsaren hur platsen där berättelsen 

utpelar sig ser ut och hur karaktärerna kan förflytta sig i riddarborgen. Den andra organiserande 

bilden återfinns på insidan av bokens bakre pärm och här placeras riddarborgen i landskapet där 

berättelsen utspelar sig (Bild 18). Läsaren ser nu att vattnet som borgen omgärdas av är del av en 

flod som kommer från bergen och rinner ut i havet. Vi ser ravinen där draken låg och sov och vi 

skymtar en stad i fjärran. Läsaren inbjuds till att inta ett fågelperspektiv. Vänstra hörnet av boksidan

upptas av en stor falk som med sin skarpa blick tycks säga – Jag såg allt! En organiserande bild av 

detta slag inbjuder läsaren till att inta falkens position och återberätta vad som hände. Läsaren får 

säga – Jag såg allt! Såhär gick det till!
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6.3.4 Informerande bilder

Liksom i Tams svåra prov tillför flera av bilderna i Den hemska draken information med hjälp av  

perspektivskiften. Jag ska beskriva en kort sekvens i kapitel fyra där barnen hittat draken som ligger

och sover i ravinen. Fiona kastar en sten som landar på drakens nos utan att den rör en min. Fiona 

konstaterar att den är säkert död och vill att de ska gå och se efter. Den första bilden i sekvensen är 

representerande och visar situationen när Fiona kastar stenen (Bild 19). Vi ser drakens nos och 

slutna ögonlock där den vilar hakan mot frambenen med tungan hängande ut ur munnen. Bilden tar 

upp tre fjärdedelar av sidan. Stenen som Fiona kastat är liten som en brödsmula och studsar just mot

drakens nostipp. Vi ser barnen i bakgrunden som små, små figurer. Draken är enormt stor! Men så 

vänder vi blad och läser att Fiona säger att hon alltid drömt om att få klappa en drake, har inte ni? 

”Nej, tänker Egon. Aldrig.” (Ljunggren 2008, s. 34). Medan perspektivet kunde ha varit detsamma 

som tidigare och visat barnen stående vid ravinens kant ser vi nu istället Fiona rakt framifrån där 

hon står med benen brett isär, med raka armar en bit ut från kroppen och framåtvinklade handflator 

(Bild 20). Mellan hennes ben ryms den sovande draken! Medan texten berättar att Fiona gärna 

skulle vilja klappa en drake ger bilden information om hur liten och ofarlig draken är för Fiona. I 

bilden därpå får läsaren inta perspektivet av att tillsammans med Egon och Urban titta på när Fiona 

ensam går mot draken och vi ser åter att hon är liten och draken är stor (Bild 21). Denna sekvens 

beskriver ett exempel på hur de informerande bilderna med hjälp av perspektivskifte ger läsaren 

information om hur karaktärerna uppfattar situationen. 

6.4 Läsdax 2

Figur 4. Läsdax 2
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6.4.1 Översikt

Av de undersökta böckerna innehåller Läsdax 2 den största andelen informerande bilder, hela 46 

procent av bilderna innehåller egen information utöver den texten ger. Analysen av vad som skulle 

sorteras som representerande eller informerande har generellt sett inte varit svår men Läsdax 2 

visade på ett mer komplicerat bildmaterial till följd av av den stora variationen i form av olika 

bildgenrer såsom serier, kollage, annonsblad och löpsedlar, för att nämna några.

6.4.2 Representerande bilder

En representerande bild illustrerar och konkretiserar centrala element. Under det första temat i 

boken Våra fyrfota vänner återfinns en poetisk text som handlar om hur en liten kissekatt växer upp 

på ett oväntat sätt. När den lilla katten ätit upp ett får måste de helt enkelt åka till veterinären. Jag 

citerar här de två sista stroferna, som utspelar sig hos veterinären som just tappat hakan inför det 

enorma kattdjuret:

Jag gav honom ett glas med vatten,

som han drack, sen sa han: ”K... k... katten

som du har är ingen katt!”

Jag tänkte: ”Nu har han fått fnatt.”

Han sa inget på en minut.

Men så kom det då till slut.

Hans röst var dov och ödesdiger,

när han sa: ”D... d... det är en  t... t... tiger!”

(Bross, Hansen & Rosvall 2008)

   Det minskade typsnittet i den sista versraden betonar veterinärens röstläge på ett effektivt sätt.  
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Själva illustrationen är placerad centralt på sidan och  består av en färgbild med rundade kanter 

(Bild 22). Mitt i bild ser vi veterinären som med fasa pressar sig upp mot väggen medan 

berättelsens jag håller en lugnande hand på hans arm och håller fram ett glas vatten. Bilden mörknar

utåt kanterna och ur skuggan framträder en stor silhuett av tigerns huvud, snett bakifrån. Medan 

veterinären är grönblek i ansiktet och stirrar på tigern, är berättelsens jag rosig om kinderna och helt

vänd mot veterinären. 

6.4.3 Dekorerande bilder

Läsdax 2 är som sagt uppdelad i tio olika teman. Nytt tema markeras genom en helsida med rubrik 

och en illustration av en pojke och en råtta som sysslar med olika saker. Dessa bilder sorteras i vissa

fall som representerande eftersom de illustrerar eller konkretiserar rubriken. Ibland föreställer de 

helt enkelt råttan som med utsträckta armar tycks hälsa på läsaren, sådana bilder sorteras som 

dekorerande (Bild 23). En annan typiskt dekorerande bild föreställer några stjärnor och en sol som 

blinkar pillimariskt (Bild 24). De dekorerande bilderna tillför färg och liv till boksidan. Det är även 

möjligt att den vänskapliga råttan förekommer i fler delar av materialet som omger Läsdax 2 och 

därigenom kan fungera som en länk som skapar igenkänning och förförståelse.

6.4.4 Informerande bilder

För att visa på ett exempel på samspelet mellan en text och en informerande bild i Läsdax 2 kan se 

ut börjar jag med att citera texten för att sedan beskriva bilden. Texten återfinns i temat Larmet går 

och tillhör den poetiska genren:

Olyckan

Det luktar bränt.

Det smakar blod.

Jag känner att det gör ont.

Jag hör gråt.

Jag ser blått ljus blinka.

(Bross, Hansen & Rosvall 2008, s. 61)
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   Bilden täcker hela sidan och är målad i akvarell (Bild 25). Texten finns i en ruta med rundade 

kanter uppe till vänster. I förgrunden syns ett ansikte som är något vridet så personens vänstra öra 

syns, blicken är riktad mot läsaren. Bakom personen syns en polisbil med blinkande blåljus som 

närmar sig och i bakgrunden finns en mörk skog. Färgerna är dämpade i grönt och grått medan 

personens ansikte är ljust och inramat nedtill av en orange halsduk. Texten beskriver personens 

sinnesintryck medan bilden på ett stämningsfullt sätt visar sinnesorganen med vilka personen 

upplever situationen. Samspelet mellan text och bild kan även fungera som modell för hur eleven 

kan använda bilden av ansiktet för att beskriva en situation i en poetiskt text.

6.5 Livet i Bokstavslandet

Figur 5. Livet i Bokstavslandet

6.5.1 Översikt

Grafiken över samspelet mellan text och bild i  Livet i Bokstavslandet visar att andelen 

representerande bilder uppgår till 58 procent och de informerande bilderna står för 34 procent av 

bildmaterialet. Som tidigare nämnt så innehåller Livet i Bokstavslandet olika texttyper. Min analys 

visar att avsnitten med berättande text övervägande illustreras med representerande bilder medan 

instruerande, beskrivande, förklarande och poetiska texter i högre grad illustreras med 

representerande och informerande bilder. I övrigt framträdde inga tydligare mönster kring texttyp 

och bildkategori.
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6.5.2 Representerande bilder

För att visa ett exempel på samspelet mellan texten och de representerande bilderna i Livet i 

Bokstavslandet beskriver jag ett stycke som jag hämtar ur början av kapitel 2A. Klassen ska åka på 

camping till en scoutstuga, frökens man kör bussen och man har precis kommit fram till stugan. 

Det är inte så långt till stugan. Snart är de framme. Allting är precis som det 

ska vara tycker barnen. Fåglarna sjunger. Solen skiner och det finns en äng 

med blommor att springa runt bland. En geting surrar över en ringblomma.

 (Stark et al 2016, s. 19)

   Knappt halva sidan består av text och nedanför finns en stor färgbild där vi ser bussen som 

nerifrån vänstra hörnet kommer rullande mot den röda stugan (Bild 26). Solen skiner, på en gren 

sitter två fåglar och sjunger. Framför scoutstugan finns en äng med blommor och över en 

ringblomma surrar en geting, bilden illustrerar och konkretiserar centrala element i texten. 

Samspelet mellan texten och bilden inbjuder läsaren till att leva sig in i berättelsen – här kommer de

rullande, hur känner de sig?

6.5.3 Dekorerande bilder

Andelen dekorerande bilder uppgår till 4 procent. Av de sju böcker jag analyserat innehåller 

ytterligare två böcker bilder som sorterats som dekorerande, i Modemysteriet motsvarar mängden 2 

procent och i Läsdax 2 1 procent. I fyra av de sju analyserade böckerna sorterades inga bilder som 

dekorerande. De dekorerande bilderna i Livet i Bokstavslandet återfinns till största del i avsnittet 

med elevernas brev till sin fröken som hamnat på sjukhus (Bild 27). Breven är illustrerade med 

blommor, fjärilar och en liten figur. Dekorerande bilder på detta tema förekommer på ett ställe till i 

form av en dagboksida med hjärta. De dekorerande bilderna förekommer alltså i samband med 

modelltexter.

6.5.4 Organiserande bilder

På insidan av bokens främre pärm återfinns ett uppslag bestående av persongalleri där berättelsens 

huvudkaraktärer presenteras med hjälp av en liten cirkelformad porträttbild med namn och eventuell

titel under (Bild 28). Läsaren ges möjlighet att skapa förförståelse. Därefter följer en titelsida och 
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efter det kommer ett uppslag med en landskapsbild över Bokstavslandet där vi i förgrunden ser 

skolan, frisör och mataffär, till vänster bakom skolan syns ett radhusområde medan landsbygden 

tycks breda ut sig till höger i bild med små slingrande grusvägar och en lada (Bild 29). I 

bakgrunden syns Bokstavslandets skyline bestående av bokstavsformade skyskrapor. I kapitel 1B 

återfinns en instruerande text som utgörs av en vägbeskrivning till scoutstugan i nio punkter (Stark 

et al 2016, s. 15). Uppslaget därpå visar en landskapsbild där läsaren kan följa instruktionen och 

med fingret följa resan från skolan till scoutstugan (Bild 30) (Stark et al 2016, s. 16-17). Exemplet 

visar prov på hur  organiserande bilden erbjuder läsaren en karta för texten.

6.5.5 Informerande bilder

Informerande bilder bidrar med egen information utöver den texten förmedlar. I läseboken Livet i 

bokstavslandet möter läsaren informerande bilder i början av varje kapitel. Kapitel 1A har rubriken 

Fröken är en skönhet och ovanför rubriken finns två plåster i kors mot vit bakgrund (Bild 31). 

Läsaren ges därigenom två ledtrådar till vad kapitlet kommer att handla om. På motsvarande sätt 

inleds kapitel 2A med rubriken Camping och en bild av en blåvinge (Bild 32). Denna typ av 

informerande bild kan jämföras med den underkategori av informerande bilder som framträdde i 

analysen av Modemysteriet, informerande bilder som inbjuder till att göra förutsägelser. 

Informerande bilder återfinns även i samband med förklarande text om klockan där bilderna visar 

hur olika klockor kan se ut samt hur en klocka fungerar (Stark et al 2016, s. 77-79).

6.6 Diamantjakten ABC-klubben

Figur 6. Diamantjakten, ABC-klubben
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6.6.1 Översikt

Diamantjakten innehåller 80 bilder på 143 sidor. Grafiken ovan visar att den större delen av 

bildmaterialet sorterats som representerande, 70 procent. Diamantjakten består, som jag tidigare 

nämnt, av berättande text med inslag av brev, tidningsartikel och dagboksanteckningar. Bilderna är i

färg och upptar uppskattningsvis omkring en fjärdedel av varje uppslag.

6.6.2 Representerande bilder

I det undersökta materialet har de representerande bilderna genomgående på ett tydligt sätt 

illustrerat och konkretiserat centrala element i texten. Under stycket om Modemysteriet visade jag 

på hur de representerande bilderna även innehåller beskrivningar som annars skulle tynga texten. I 

analysen av bilderna i Diamantjakten framträder ett nytt sätt på vilket de representerande bilderna 

kan fungera. Det handlar om det som händer när texten å ena sidan beskriver ett dramatiskt skeende 

medan den representerande bilden illustrerar och konkretiserar utfallet, slutet. Jag hämtar följande 

exempel från slutet av berättelsen. Klassen har skickat ut en nalle på resa med förhoppning om att få

små vykort och brev från den. Nallen har Bea tagit med hemifrån, hon hade en över. När nallen rest 

iväg får Bea reda på att mamma gömt mormors diamantring i den. Bea blir rädd och säger att hon 

bara lånat ut nallen till Asta. Genom berättelsen får läsaren följa Beas kamp för att få tillbaka nallen 

utan att mamma får reda på något. Framåt slutet av boken är nallen fortfarande hopplöst försvunnen

men Beas mamma ska på fest och vill ha tag på ringen. Hon har därför tagit med sig Bea och gått 

hem till Asta som är sjuk. På vägen köper de vindruvor. Följande citat är hämtat från den vänstra 

sida av uppslaget:

- Jo, just det, sa Beas mamma och vände sig till Asta. Det var ju det där med

Beas nalle också. Vi tänkte hämta den när vi ändå var här.

Jaha, där kom den. Nu var allt hopp ute. Asta och Bea såg på varandra. Båda

var lika panikslagna. Ändå kunde inte Asta låta bli att göra ett sista försök.

- Jag... jag vet inte riktigt var den är, sa hon. Och det var ju faktiskt sant. 

Men då hände något som ingen av dem hade kunnat vänta sig. Inte om de så

hade fått gissa i hundra år.

(Wänblad 2011, s. 128)
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Det dramatiska händelseförloppet har byggts upp genom hela boken och accelererar i detta kapitel. 

Citatet ovan återfinns som sagt på uppslagets vänstra sida. Högst upp på högra sidan finns en bild 

som visar hur Astas storebror kommer in genom dörren och räcker den försvunna nallen till Asta 

(Bild 33). I förgrunden syns Bea och hennes mamma med glada leenden. Bilden illustrerar och 

konkretiserar hur hela den dramatiska situationen kommer att lösa sig vilket ger läsaren en god 

chans att förutse vad som kommer att hända. 

6.6.3 Organiserande bilder

Den organiserande bilden består av ett uppslag som visar en karta över området där berättelsen 

utspelar sig (Bild 34). Fem strategiska platser för att förstå handlingen är utmärkta med etiketter 

som liknar pratbubblor med text som exempelvis Här bor Cesar, Här bor Bea eller Skolan. Kartan 

återfinns direkt efter innehållsförteckningen, innan berättelsen tagit sin början. Dess placering och 

informativa skyltar ger läsaren en förförståelse kring vilka huvudkaraktärerna är och hur miljön ser 

ut där berättelsen utspelar sig. 

6.6.4 Informerande bilder

Informerande bilder bär egen information utöver den texten ger. Jag har tidigare visat på hur 

informerande bilder kan ge ledtrådar, skapa förförståelse och inbjuda till att göra förutsägelser. I 

analysen av Tams svåra prov visade jag exempel på hur de informerande bilderna bidrar till att 

förstärka stämningen i boken. Något liknande framkommer bland de informerande bilderna i 

Diamantjakten. Jag ska beskriva en sekvens som börjar med att  Beas mamma, som redan har en 

diamantring på vift, far runt ”som en virvelvind” (Wänblad 2011, s. 91) och letar efter tidningen. 

Den representerande bilden visar mamman i halvfigur med irriterad uppsyn och massor med papper 

virvlande omkring sig (Bild 35). På nästa sida berättar texten att pappa ber henne sätta sig ner och 

äta frukost så hon hinner med bussen. Mamman slår sig ner på sin vanliga plats med ryggen mot 

fönstret och konstaterar att allt tydligen försvinner i det här huset (Wänblad 2011, s. 92). Den 

informerande bilden på detta uppslag visar det soliga köket där mamman sitter lugnt tillbakalutad 

med armarna i kors och ett leende på läpparna (Bild 36). Bea vinkar hej då och pappan slänger iväg 

en puss. Kontrasten med mammans tidigare upprivna tillstånd är stor trots att texten inte säger så 

mycket om det. Läsaren kan med hjälp av bilderna följa förändringarna i mammans sinnestillstånd. 
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6.7 Sammanfattande analys

Jag kommer att börja med en kortfattad jämförelse av resultaten mellan bilderböckerna och 

läseböckerna för att sedan utgå från mitt samlade material i analysen.

Figur 7. Bilderböcker  Figur 8. Läseböcker

Jag valde i ett tidigt skede att inrikta min undersökning på två material, bilderböcker och 

läseböcker, i förhoppning om att uppnå ett spänstigt material med goda möjligheter till jämförlser 

och intressanta upptäckter. Kodningen av materialet har dock visat att berättande texter till största 

del åtföljs av representerande och informerande bilder. Att läseböckerna innehåller större del 

informerande bilder beror dels på att de innehåller olika texttyper, som till exempel avsnittet med 

den förklarande texten om klockor i Livet i Bokstavslandet där exempel på olika klockor visades av 

ett flertal informerande bilder. Att andelen organiserande bilder är större i bilderböckerna beror på 

att bilderböckerna totalt sammanlagt innehöll 185 bilder medan bildmaterialet i läseböckerna 

uppgick till 447 bilder. Eftersom de organiserande bilderna genomgående består av en eller två 

kartor och ett persongalleri, oavsett övrig bildmängd, blir andelen organiserande bilder större i 

bilderböckerna. Min jämförelse mellan de analyserade bilderböckerna och läseböckerna visar på en 

liknande fördelning vilket gör att jag i den fortsatta analysen inte skiljer dem åt. 
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Figur 9. Samlat resultat

Grafiken ovan visar fördelningen mellan representerande, dekorerande, organiserande och 

informerande bilder i samtliga undersökta böcker, ett bildmaterial bestående av 634 bilder. De två 

största grupperna utgörs av representerande och informerande bilder. Jag kommer i det följande 

sammanfatta och analysera undersökningens samlade resultat ur ett multimodalt literacyperspektiv 

där frågan vilka möjliga textsamtal samspelet mellan text och bild inbjuder till för att därigenom 

visa på didaktiska konsekvenser. I mitt teoriavsnitt beskrev jag mitt multimodala literacyperspektiv 

i följande punkter:

• Läsförståelsens sju komponeneter är ordavkodning, muntlig språkkompetens, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation.

• Att vara läs- och skrivkunnig ur ett literacyperspektiv handlar om att kunna kommunicera i 

olika genrer och sociala kontexter.

•  Mötet mellan individen och texten påverkas av både individens och textens historia och 

förförståelse.

•  Olika resurser, modes, kombineras för att tolka världen och skapa mening.

Under läsförståelsens sju komponenter återfinns förståelsestrategier vilket tidigare nämnts, innebär 

att goda läsare är aktiva läsare som exempelvis försöker förutse innehållet, ställa frågor och besvara 

dem, visualisera textinnehållet, summera, klargöra, dra slutsatser och jämför med egna erfarenheter. 

Jag kommer i det följande att tillämpa det multimodala literacyperspektivet på mitt empiriska 
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material. Jag presenterar en bildkategori åt gången.

6.7.1 Representerande bilder

De representerande bilderna utgör 61 procent av det samlade bildmaterialet. Sammanfattningsvis 

kan exemplen jag lyft fram ovan visa på att de representerande bilderna konkretiserar centrala 

element och beskriver karaktärer och miljö vilket gör att texten kan hållas lättläst. Jag lyfte fram ett 

exempel ur Modemysteriet för att illustrera detta samspel. Undersökningen har även visat att 

representerande bilder kan konkretisera stämningen i texten, såsom i Tams svåra prov där 

huvudpersonens känsla av ensamhet framträder genom text och bild, och i Läsdax 2  där det visat 

sig att den lilla hittekatten vuxit upp till en tiger. I Livet i Bokstavslandet, där bussen kommer 

inrullande mot scoutstugan och i Den hemska draken, när barnen ska lära sig fäktas, beskriver både 

bild och text samma sak men lämnar samtidigt utrymme för tolkning – är Urban verkligen så 

avslappnad som han ser ut, kan han ha fäktats sedan han var nyfödd? Hur känner sig barnen på 

bussen när de rullar in mot scoutstugan där de ska sova inatt? Det täta samspelet mellan text och 

bild inbjuder läsaren till att leva sig in i berättelsen. Nikolajeva och Scott har visat att samspelet 

mellan text och bild under 1900-talet utvecklats åt ett håll där utrymme för tolkning lämnas, vilket 

inbjuder läsaren till att studera både text och bild närmare vilket kan liknas vid en hermeunetisk 

cirkel (Nikolajeva & Scott 2001). Ur ett multimodalt literacyperspektiv, med elevens läsutveckling i

fokus ser jag att de representerande bilderna kan användas som bollplank för elevernas egna 

tolkningar. En situation som i boken berättas med text och bild kan exempelvis lyftas ut och 

dramatiseras för att införa ännu ett mode i meningsskapandet kring det lästa. Om nu Urban inte är 

rädd alls – hur låter han då? Om han egentligen är rädd, hur låter han då? Samspelet mellan de 

representerande bilderna och texten inbjuder eleverna till att applicera sin egen förförståelse och 

historia och bidra med sin tolkning av hur karaktärerna upplever situationen. Resonerandet och 

samtalandet utvecklar elevens muntliga språkkompetens. Samtidigt som Carney och Levin 

framhåller att berättande texter som innehåller beskrivningar som erbjuder läsaren goda möjligheter 

att skapa inre bilder inte bör bildsättas kommer de även fram till att en medveten användning av 

bilder som överrensstämmer med texten ökar elevens förmåga att förstå och minnas (Carney & 

Levin 2002). Ur ett multiomodalt literacyperspektiv tolkar jag det som att samspelet mellan text och

bild i exempelvis Modemysteriet  ökar elevens förmåga att förstå och minnas genom att text och 

bild kombineras i elevens meningsskapande. Min tolkning är att ifall texten innehållit ofattande 

beskrivningar hade de representerande bilderna enligt Carney och Levin varit överflödiga. I det 

undersökta materialet samspelar bild och text på ett medvetet sätt.
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6.7.2. Dekorerande bilder

De dekorerande bilderna utgör 2 procent av det samlade bildmaterialet vilket kan betraktas som en 

försvinnande del, särskilt med tanke på att de kan placeras var som helst i boken, till skillnad från 

de organiserande bilderna som till största del har sin plats i början eller slutet. I Carin Jonssons 

avhandling framträder som tidigare nämnt tre synsätt på bildens roll (Jonsson 2006). Den låga 

frekvensen av dekorerande bilder kan jämföras med det första synsättet, där man ser att förhållandet

mellan bild och text som asymmetriskt och därigenom bör undikas för att inte vilseleda läsaren. 

Synsättet grundar sig på en implicit syn på ett ett-till-ett-förhållande i undervisningen där lärandet 

sker mellan eleven och bilden (Jonsson 2006). Även Carney och Levin framhåller vikten av att 

bilden överrensstämmer med texten (2002). Det multimodala literacyperspektivet ger oss att både 

läsaren och det lästa har en historia och en förförståelse som påverkar tolkningen. En bild som här 

sorterats som dekorerande kan ändå bära information som är viktig för en läsare även om bilden har

svag eller ingen relation till texten. I Modemysteriet består den enda dekorerande bilden av ett antal 

syatteralijer i marginalen, de har inget med texten på sidan att göra men ändå signalerar de att hela 

staden är fullt upptagna med sömnad. I modelltexterna i Livet i Bokstavslandet har eleverna ritat 

små figurer till sin fröken. Ur ett multimodalt literacyperspektiv kan man fråga sig varför eleverna 

valt att rita just dessa figurer i breven till sin fröken, vad vill de berätta med sina bilder, tror du? Om

du skulle skriva ett brev till din fröken, vad skulle du rita för bild då? Om vi skulle skriva ett 

formellt brev i syfte att påverka exempelvis vår skolmiljö, vilken slags bild skulle vi välja då? 

Samspelet mellan texten och den dekorerande bilden inbjuder till samtal kring genrer och 

kommunikation i olika sociala kontexter.  

6.7.3. Organiserande bilder

Liksom de dekorerande bilderna utgör de organiserande bilderna 2 procent av det samlade 

bildmaterialet och de består strängt taget av kartor och persongallerier. I Modemysteriet kan kartan 

användas för att orientera sig var i staden berättelsen utspelar sig och var de olika karaktärerna 

befinner sig i förhållande till varandra. Jag lyfte upp exemplet där huvudpersonerna smyger bakom 

kiosken för att hålla uppsikt över museets trappa. I Den hemska draken fanns två organiserande 

bilder, en över riddarborgen och en som placerade riddarborgen i landskapet. Även dessa bilder 

inbjuder läsaren till att följa var karaktärerna befinner sig men även till att återberätta det lästa som 

fallet med den sista bilden med falken uppe i hörnet vars position läsaren inbjuds att inta och 
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utbrista - Jag såg allt! En position som inbjuder till återberättande. I Tams svåra prov visade kartan 

istället på den stränga sociala struktur vari berättelsen utspelar sig, ett strikt klassamhälle där 

stadens fem murar håller folket på plats. Persongallerierna, som förekommer i fem av de sex 

undersökta böckerna, presenterar de viktigaste karaktärerna med namn och bild. I Livet i 

Bokstavslandet samspelar en organiserande bild med en instruerande text i form av en karta och en 

vägbeskrivning. Samspelet inbjuder till att skriva eller berätta egen instruerande text utifrån den 

organiserande bilden. Detta är exempel på ett samspel som möjliggör samtal kring genrer. Carney &

Levin kommer fram till att ju mer komplicerad texten är desto större hjälp är bilden (2002). De 

organiserande bilderna sammanfattar centrala element i berättelsen, såsom miljön vari berättelsen 

utspelar sig samt vilka huvudkaraktärerna är, oftast med hjälp av ytterst lite text alternativt ingen 

text alls. Vi kan leka med tanken att den organiserande bilden ersattes helt med text och konstatera 

att denna beskrivande text skulle bli både lång och komplicerad. Ur ett multimodalt 

literacyperspektiv med elevens läsutveckling i fokus visar min analys att samspelet mellan text och 

de organiserande bilderna kan skapa förförståelse kring vilka karaktärer som är med och hur det ser 

ut där berättelsen utspelar sig. De organiserande bilderna inbjuder även till att summera och 

återberätta och kan också användas som utgångspunkt för elevens egna klargörande frågor kring 

texten. 

6.7.4. Informerande bilder

De informerande bilderna utgör 35 procent av det samlade bildmaterialet. Jag har ovan beskrivit hur

tre underkategorier av informerande bilder kunde utkristalliseras i Modemysteriet, det handlade om 

bilder som skapar förförståelse och inbjuder till att göra förutsägelser, samt hur informerande bilder 

kan bidra till att öka läsmotivationen genom att läsaren inbjuds till att lösa modemysteriet före 

Lasse och Maja. I Livet i Bokstavslandet inleds varje kapitel av en informerande bild som inbjuder 

till att göra förutsägelser kring vad som kommer hända i kapitlet. Jag har även visat på 

informerande bilder som med hjälp av perspektivskiften berättar om hur någon känner sig, som i 

Tams svåra prov där Magister Taftar pressar Tam på hans hemlighet med drakarnas tanketal och i 

Den hemska draken där Fiona i sitt mod är så stor och draken så liten. Informerande bilder som 

visar på förändrad sinnesstämning visade jag exempel på genom Diamantjakten där Beas mamma 

sitter lugnt tillbakalutad i soffan med ett leende på läpparna efter att hon haft ett utbrott på uppslaget

innan. En annan typ av informerande bild visade jag genom ett exempel ur Läsdax 2 där en poetisk 

text som beskriver sinnesintryck åtföljdes av en bild av ett ansikte som tydligt visar de sinnesorgan 

genom vilka situationen upplevs. Bilden betonar den poetiska textens uppgift som modelltext i detta
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fall, där läsaren på ett enkelt sätt kan berätta en egen dikt på samma sätt genom tänka sig en 

händelse och titta på bilden och fråga sig, vad ser jag, vad hör jag, hur luktar det, vad smakar det, 

vad känner jag? Som tidigare forskning visat så bjuder samspelet mellan text och bild i nyare 

bilderböcker ofta på utrymme för tolkning (Nikolajeva & Scott 2001). Rehdin skriver att den 

senaste tidens bilderböcker uppvisar samspel som är mångtydiga, kvalificerade och dubbelbottnade 

(Rhedin 2001). Carney & Levin har visat att bilder är till större hjälp ju mer komplicerad texten är 

men att eleverna behöver bearbeta bildmaterialet för att tillgodogöra sig de positiva effekterna 

(Carney & Levin 2002). Ett multimodalt literacyperspektiv med elevens läsutveckling i fokus ser 

läsandet som en social aktivitet där elevernas meningsskapande bygger på samspelet mellan text 

och bild. Genom att i undervisningen visa på olika sätt att bearbeta bildmaterialet kan samspelet 

mellan texten och de informerande bilderna generera förförståelse, inbjuda till att göra förutsägelser

och öka läsmotivationen. 

7. Slutdiskussion
Även om Carney och Levin (2002) framhöll att berättande texter inte bör illustreras använde jag 

deras analysmodell för att undersöka samspelet mellan text och bild i böcker barn läser för att 

utveckla sin läsning. Min undersökning syftade till att utifrån ett multimodalt literacyperspektiv visa

på möjliga sätt samspelet mellan text och bild i läseböcker och bilderböcker kan stötta elevens 

läsutveckling. Med detta syfte i beaktande kom jag fram till följande frågeställningar:

• På vilka sätt kan text och bild samspela i nyligen utgivna läseböcker?

• På vilka sätt kan text och bild i samspela i några för årskurs två vanligt förekommande 

skönlitterära bilderböcker?

• Vilka didaktiska konsekvenser kan detta leda till?

Mitt resultat visade att text och bild samspelade på likartat sätt i de undersökta bilderböckerna och 

läseböckerna med tonvikt på representerande och informerande bilder. Jag visade även exempel på 

hur de representerande bilderna bar egen information genom att de innehåller beskrivningar som 

annars skulle tynga texten och hur de informerande bilderna fungerar representerande med tillägg 

av egen information kring exempelvis sinnesstämning. Detta innebär att de informerande bilderna 

uppvisar samma samspel som de representerande med tillägg för den egna informationen. Genom 

att tolka materialet med hjälp av ett multimodalt literacyperspektiv och relatera mina resultat till 
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tidigare forskning som visat att samspelet mellan bild och text inbjuder till tolkning och fördjupad 

förståelse när detta samspel  bearbetas (Carney & Levin 2002) (Rehdin 2001) (Nikolajeva & Scott 

2002) (Jonsson 2006) har jag visat på didaktiska konsekvenser utifrån de olika bildkategorierna 

representerande, dekorerande, organiserande och informerande. Bråten tar upp förståelsestrategier 

som att förutse innehållet, ställa frågor och besvara dem, visualisera textinnehållet, summera, 

klargöra, dra slutsatser och jämföra med egna erfarenheter (Bråten 2008). Detta är strategier som 

lärare kan modellera genom att tänka högt i samband med högläsning och uppmana elever att 

använda sig av vid egen läsning. Analysen av undersökningens resultat visade att de olika 

samspelen mellan bild och text inbjuder till att förutse innehållet, summera, klargöra och jämföra 

med egna erfarenheter men som Carney och Levin visade kan samspelet mellan text och bild vara 

nog så väl utarbetat, om undervisningen inte bearbetar bildernas relation till texten faller det ändå 

platt (Carney & Levin 2002). Att i boksamtal ta hänsyn till det multimodala perspektivet förutsätter 

en medvetenhet kring samspelet mellan text och bild eftersom olika resurser kombineras i elevens 

meningsskapande kring det lästa. Analysen visade på en komplexitet genom att lyfta fram flera 

olika exempel på samspel inom de olika kategorierna. Carin Jonsson skriver ”Beroende på vad vi 

avser med bilders användning i såväl läs- och skrivsammanhang kan bilden antingen tolkas som en 

försvårande omständighet eller en resurs.” (Jonsson 2006, s. 283). Min undersökning visade att ur 

ett multimodalt literacyperspektiv är bilden otvivelaktigt en resurs. 
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9. Bilaga bildsamling

Bifogas i separat dokument.
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