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Abstrakt 
Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte att 

tillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial med 

multimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet har 

genomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt i 

samverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). I studien ställs frågan hur en 

som lärare kan använda sig av serieformatet som multimodal kommunikationsform i skolans 

undervisning, med specifik avgränsning till serier som uppgiftsinstruktion. Detta har skett 

genom, och resulterat i, skapande av serieinstruktion samt prövande av serieinstruktion där 

elever och lärare uttrycker sina uppfattningar av mötet med serie som instruktion. Resultat 

från studien visar att text integrerat i bild kan vara problematiskt, men att bilder som bildstöd 

till text - samt i kombination med seriens struktur av rutor, effektivt kan användas som 

ytterligare ett steg i en multimodal kommunikation- och instruktionsform.  Delar av studiens 

resultat gestaltas i form av en interaktiv installation under namnet ”Tear down the walls of 

text! Let’s build up a world of trilingual learning – text, pictures and squares” på Konstfacks 

vårutställning vårterminen 2019.  

 

Nyckelord 
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Visuell kommunikation, Multiomodalitet, Pedagogik, Instruktioner 

  



 3 

Innehåll 
Abstrakt .................................................................................................................................... 2 

Nyckelord .............................................................................................................................. 2 

Inledning .................................................................................................................................... 5 

1.1 Introduktion ................................................................................................................... 5 

1.2 Bakgrund ........................................................................................................................ 7 

1.3 Syfte ............................................................................................................................. 10 

1.4 Frågeställning .............................................................................................................. 11 

2 Empiri ................................................................................................................................... 11 

2.1 Ställningstagande – Varför denna empiri? ........................................................... 11 

3 Urval och avgränsning ...................................................................................................... 12 

4 Metod ................................................................................................................................... 13 

4.1 Forskningsmetod .......................................................................................................... 14 

4.2 Samarbete ................................................................................................................... 14 

4.2.1 Kollegialt lärande ................................................................................................... 15 

4.3 Gestaltningsarbete – Serieinstruktion .................................................................. 16 

4.3.1 Efterforskning ...................................................................................................... 17 

4.3.2 Serieskapande ...................................................................................................... 17 

4.4 Fältstudie ..................................................................................................................... 18 

4.4.1 Etiskt förhållningssätt ....................................................................................... 18 

4.4.2 Transkribering ...................................................................................................... 19 

4.5 Elevenkät ..................................................................................................................... 20 

4.6 Lärarintervju ............................................................................................................... 20 

4.7 Skrivande av uppsats ................................................................................................. 20 

5 Teori och tolkningsram ..................................................................................................... 21 

5.1 Seriebegreppet ........................................................................................................... 21 

5.2 Multimodal kommunikation i serier ......................................................................... 23 

6 Tidigare forskning .............................................................................................................. 24 

6.1 Serier som instruktion ............................................................................................... 25 

6.2 Annan relevant forskning i relation till projektet .............................................. 25 

6.2.1 Serien och dess påverkan/funktion för läsaren ........................................... 25 



 4 

6.2.3 Serier som punktlistor ....................................................................................... 27 

7 Bearbetning och analys .................................................................................................... 27 

7.1 Gestaltning .................................................................................................................. 28 

7.1.1 Gestaltning som instruktion .............................................................................. 28 

7.2 Elevenkät ..................................................................................................................... 31 

7.2.1 Föredrar visuell ................................................................................................... 31 

7.2.2 Delad uppfattning ............................................................................................... 33 

7.2.3 Föredrar text ....................................................................................................... 34 

7.3 Deltagande observation och lärarintervju ............................................................ 35 

8 Tolkning och resultat ........................................................................................................ 36 

8.1 Begreppet bildstöd ..................................................................................................... 37 

8.1.1 Bild som visuellt stöd i relation till text ....................................................... 37 

8.2 Gestaltning som installation ..................................................................................... 39 

8.2.1 Ljudstöd, hur och varför? ................................................................................. 39 

8.3 Svar på uppsatsens vägledande frågeställning .................................................... 40 

9 Slutdiskussion ..................................................................................................................... 41 

9.1 Metodreflektion .......................................................................................................... 41 

9.2 Avslutande reflektion ................................................................................................ 42 

Källförteckning ...................................................................................................................... 43 

Tryckta källor .................................................................................................................... 43 

Otryckta källor .................................................................................................................. 43 

Internetkällor .................................................................................................................... 43 

Bildförteckning ...................................................................................................................... 44 

Bilagor ..................................................................................................................................... 44 

Bilaga 1 – Ordinarie textinstruktion ............................................................................ 44 

Bilaga 2 - Bilder från Utställningen .............................................................................. 45 

 
 
 
  



 5 

Inledning 

1.1 Introduktion 

1 

                                                 
1Bjärvall, Katarina. (2019). Störningen: ADHD, pillren och det stressade samhället, Ordfront förlag. 
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2 

1.2 Bakgrund 

Bilders användning och multimodala framställningar i undervisningen har varit en röd tråd för 

mig genom stora delar av min bildlärarutbildning. Inom ramen för utbildningen har jag 

ständigt prövat- och omprövat- olika medium som kan användas för att få textbaserat material 

att samspela med flera sinnen i kommunikationsform. Till exempel skapade jag, tillsammans 

med fyra kurskamrater, ett pedagogiskt spel3 höstterminen 2017. Spelet fick namnet 

”Hjärterum”. I spelet undersöks brädspelskonceptet som del av en uppgiftsinstruktion, där 

tärningar med pictogram utgjorde en stor del av tillvägagångssättet. Dock blev det snabbt 

tydligt att enbart bilder lämnar plats för personliga tolkningsramar vilket lätt utelämnar ett, 

från pedagogen specifikt tilltänkt, budskap. Arbetet kompletterades därför med ett förklarande 

häfte där text sattes i samspel med bild. Likt formatet på en informativ affisch eller pekbok. 

                                                 
2 Göthlund, Anette, (2008 - 2010) Kunskapens framträdandeformer, konstfack.se 2019-05-01 
3 Spelet skapades under kursen ”Design – Den pedagogiska platsen”. 
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Figur 4 - Material från spelet "Hjärterum" ÓLinnèa Daun & Eleonora Ekholm  
 
Inför min tredje och sista verksamhetsförlagda praktik, vårterminen 2019 och med Hjärterum 

i ryggen upptäckte jag en konversation på det sociala nätverket Facebook. I gruppen 

”Bildrummet – Inspiration för bildlärare” uttryckte en lärare sina tankar kring elevers 

svårigheter att ta till sig instruktioner och ifrågasatte vad det beror på.4  

Flertalet lärare i gruppen instämde och uttryckte frustration som till stor del kan sammanfattas 

som allmänna resonemang om dagens skolelever som ointresserade, lata och bortskämda. En 

inställning som jag vid flertal tillfällen mött under de verksamhetsförlagda praktikerna. Denna 

attityd har motiverat mig att fortsätta undersöka alternativa instruktionsmetoder. Det har fått 

mig att fundera kring både samhällsutvecklingen i stort och skolundervisningen i sig.  

 

Jag känner nämligen ofta att vi lever i ett samhällsförsök att ”externeffektivisera”, där hela 

samhället bygger på att finna genvägar för att genomföra saker så effektivt och tidsbesparande 

som möjligt, med så lite tankekraft och fysisk ansträngning som möjligt. 5 

 
Figur 5 - Begreppet externeffektivisera gestaltas visuellt med serieteckningens humoristiska möjligheter. ÓLinnea Daun 

                                                 
4 Orrmalm, Lie, Bildrummet – Inspiration för bildlärare, facebook.se 2019-04-11. 
5 Svenska Akademins ordlista, Extern = Yttre/Som ligger utanför, Effektivisera = Göra effektivare, Svenska.se 2019-04-15 
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Till exempel skall det endast behövas ett knapptryck hemma vid datorn för att få veckans 

middag både planerad, ihop-plockad och levererad. Och där tänker jag att våra unga i 

skolåldern inte är något undantag! Det handlar därmed om en samhällsutveckling där 

skolväsendet och dess pedagoger behöver finna alternativa läromedel och metoder i enlighet 

med utvecklingen. Skolan är nämligen ingen isolerad ö, som Ingrid Carlgren uttrycker det.6 

Utan skolan är en del av samhället, och samhällsomvandlingar avspeglas således även i 

skolan.  
 

En annan viktig aspekt i detta är att se varje elev som individ och vara uppmärksam på  

elevers olika förutsättningar att ta till sig information. Undervisningen ska, som tydligt 

betonas i både skollagen och skolans läroplan, anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.7 Detta innebär inte nödvändigtvis att undervisningen utformas lika utan att läraren ser 

varje individ och möter den.8 

 
Figur 6 - Lika är inte nödvändigtvis samma ÓLinnèa Daun 
 
Multimodala verktyg, som använder sig av kommunikation med flera sinnen, har förespråkats 

som en mer inkluderande metod. Jan-Erik Ander beskriver i sin bok ”Tredje språket - 

Kommunikation med flera sinnen” forskning kring multimodalitet som visat sig effektivisera 

kommunikationsprocessen, öka delaktigheten och förståelsen.9 Även Gunther Kress med flera 

skriver i ”English in Urban Classrooms A multimodal perspective on teaching and learning” 

om hur det i skolan är av stor vikt att lärare använder multimodala representationer för att nå 

                                                 
6 Carlgren, Ingrid (2015) Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Bokförlaget Daidalos 
7 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2018. 
8 Ibid. s.6 
9 Ander, Jan-Erik (2013) Tredje språket – kommunikation med flera sinnen. Bokförlaget Arena 
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alla elever.10 De menar att multimodalitet innehåller en mångfald som innebär så mycket mer 

än att bara lyssna, läsa och skriva med bokstäver. En annan aspekt som beskrivs är vikten av 

att läraren använder olika metoder i undervisningen samt att läraren anpassar undervisningen 

så att eleverna kan tillägna sig kunskapen. Några förslag de tar upp är bilder, tekniska 

hjälpmedel, gester och mimik som språkliga representationer och metoder för att stödja 

inlärning. Och det är här min idé att i denna undersökning specifikt använda mig av, och 

undersöka, serieteckningar som multimodal instruktion kommer in. För i det stora hela 

handlar det om hur instruktioner kan utvecklas med stöd av fler tecken än bokstäver och/eller 

bild på ett papper. Studiens perspektiv tar stöd i Karin Kukkonens avhandling ”Studying 

Comics and Graphic Novels”.11 Kukkonen beskriver den fysiska upplevelsen av serier och hur 

karaktärernas kroppsspråk, rörelser samt serierutan som form har betydelse för ett aktivt och 

inkluderande läsande. Resultat från Kukkonens studie visar hur kroppsspråket och mimiken i 

serieteckningarna ger läsaren en upplevelse av att rent kroppsligt påverkas till den grad att hen 

känner igen sig i karaktärerna, känner känslan och/eller kroppspositionen som gestaltas. Detta 

visar att multimodalitet kan ge nya vägar till information och kommunikation i klassrummet 

för att stödja inlärningen och underlätta för eleverna. 

Delar av arbetet bakom denna uppsats är genomfört i samarbete med min lärarstudentkollega 

Emelie Renvert. Samt i samverkan med en undervisande lärare på grundskolan (åk 7 - 9). 

Utgångspunkten i studien är att utveckla alternativa undervisningsmaterial med 

multimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. 

 

1.3 Syfte 

För mig som blivande lärare är det av stor relevans att presentera alternativa läromedel och 

medier för att berika undervisningen samt för att ge nya vägar till information och 

kommunikation i klassrummet. 

 

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att utveckla alternativa undervisningsmaterial 

med multimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. 

 

 

                                                 
10 Kress.G, Jewitt.C, Bourne.J, Franks.A, Hardcastle.J, Jones.K, Reid.E (2005) English in Urban Classrooms. 
RoutledgeFalmer 
11 Kukkonen, Karin (2013) Studying comics and graphic novels. John Wiley & Sons Inc 
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1.4 Frågeställning 

För att kunna uppnå syftet har jag formulerat följande frågeställning: 

• Hur skulle en som lärare kunna använda sig av serieformatet som multimodal 
kommunikationsform i skolans undervisning? 

Frågeställningen avgränsas av två forskningsfrågor: 

• Vilken möjlighet har serieformatet som uppgiftsinstruktion? 

• Hur uppfattas serieinstruktionen av eleverna samt ordinarie lärare? 

2 Empiri 
Insamlandet av det empiriska materialet samt genomförandet av fältstudien har skett genom 

kollegialt lärande, tillsammans med Emelie Renvert. I den gestaltande delen av 

examensarbetet har vi arbetat i tätt samarbete och bearbetningen av det empiriska materialet 

har vägletts av våra respektive (individuella) syften och forskningsfrågor. 

Empirin består främst av skisser, anteckningar samt inspelat och transkriberat 

material från fältundersökning och en lärarintervju. 

 

Studien är fördelad enligt följande: 

• Bilder och anteckningar samlade under skapandet av serieinstruktionen. 

• Deltagande observation i klassrummet. Dokumenterad via anteckningar, skisser och 

ljudupptagning.  

• Elevperspektiv via enkät i Googledrive-formulär. 

• Lärarperspektiv via muntlig, informell intervju.  

2.1 Ställningstagande – Varför denna empiri? 

Av etiska och regelstyrda anledningar gjordes valet att dokumentera fältstudien med ljud och 

anteckningar istället för att spela in med exempelvis bild. Filminspelning och/eller 

fotografering i skolmiljö hade krävt ett samtycke från förälder eller annan vårdnadshavare, då 

eleverna som deltog i fältstudien är under 15 år. 

 

Då jag i undersökningen är intresserad av att undersöka alternativa undervisningsmaterial och 

hur dessa tas emot av olika elever, är varje enskild deltagares tolkning av materialet av vikt 

för studien. Däremot är information om vem som är ursprung till varje enskilt svar inte 

intressant och därmed valde jag endast att använda ljudupptagningar och elevenkäter. 



 12 

 

När det gäller lärarperspektivet är det dock av vikt att ta del av lärarens personliga åsikt om 

materialet. Hur hen med kännedom kring ämnet, uppgiften och eleverna tolkar och tar emot 

min visuella omarbetning av hens ordinarie skriftmaterial.  Jag anser därför att en informell 

intervju, som organiseras mer som en uppföljande konversation, gör sig bäst här.  

 

3 Urval och avgränsning 
Uppsatsen behandlar tecknade serier som multimodal instruktion i skolan. 

Valet av serieformat baseras på tidigare forskning där styrkan i serieformatet och vad 

serierutan gör för läsaren lyfts fram som aktiverande och inkluderande. Se till exempel 

matematikläraren Gene Lune Yangs Ted-Talk-föreläsning om serierutan som motsvarighet till 

punktlista/steg-för-steg-anvisning, eller Karin Kukkonens respektive Scott McClouds teorier 

om serierutans rent kroppsliga och kognitivt aktiverande inverkan på läsaren.12  

 

Här finns det dock svårigheter i gränsdragningen mellan serie och icke-serie, då teorierna är 

många och åsikterna delade. I just detta fall har jag valt att avgränsa mig till det material, och 

de teorier, som bygger på bildrutor, med textbubblan och berättelseformen som stöttepelare.13  

 
I relation till den tidigare forskning jag hittat inom seriekontexten så väljer jag att skapa mitt 

seriematerial själv, istället för att gå in och analysera och bepröva redan befintligt material.  

Jag tror nämligen att det händer någonting i görandet som för min studie framåt på ett 

intressant sätt. I studien har jag därför bearbetat ordinarie textbaserat undervisningsmaterial 

som sedan prövats på tre elevgrupper. När detta gjordes, genomfördes en fältundersökning. 

Valet av elevgrupper har skett utifrån ett tillgänglighetsperspektiv där jag valt att vända mig 

till en undervisande lärare på högstadiet för tillträde till fältet. Läraren har jag haft kontakt 

med tidigare och hen kunde tillgängliggöra textbaserat undervisningsmaterial som kunde 

bearbetas inom ramen för undersökningen, samt även organisera möte med önskat antal 

elevgrupper. De tre deltagande elevgrupperna går i årskurs 7, och har varit sammansatta 

utifrån ordinarie klassindelning. Grupperna har blivit mig, och min samarbetspartner Emelie 

Renvert, tilldelade via den ordinarie undervisande läraren 

 

                                                 
12 Se kapitlet ”Tidigare forskning”, med start på sidan 24, för mer information. 
13 Se kapitlet ”Teori och tolkningsram” med start på sidan 21, för mer information.  
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Jag har bett om just tre elevgrupper då jag önskat pröva materialet utifrån olika 

förutsättningar, för större bredd i det empiriska materialet. Dessa förutsättningar har varit 

strukturerade enligt följande: 

• Grupp 1: Har endast fått tillgång till serieinstruktion.  

• Grupp 2: Har erbjudits både serieinstruktionen och den ordinarie textinstruktionen. 

• Grupp 3: Har endast fått tillgång till den ordinarie textinstruktionen.  
I valet av vilken grupp som tilldelats vilket material har den ordinarie läraren ombetts göra ett 

subjektivt urval av elevgrupperna för att få fram mest värdefull data, baserat på sin kännedom 

om de deltagande eleverna. Som Martyn Denscombe skriver: 
 

Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller 
företeelser som studeras, vem eller vad kommer sannolikt att ge bäst information.14 

 

Utifrån denna kännedom avgör läraren att grupp 1 får ta del av serieinstruktionen. Detta för 

att hen vet att det finns flertalet elever med läs- och skrivsvårigheter i denna grupp, samt att 

det finns elever som är svåra att fånga upp, men som utanför skolan har privata intressen för 

seriemediet. Grupp 2, där det finns elever som tidigare uttryckt önskan om punktform väljer 

hen att erbjuda både serieinstruktionen och den textbaserade. Och slutligen grupp 3, som 

tidigare arbetat med liknande uppgifter, anser läraren är de som bäst bör klara av att endast ha 

den textbaserade instruktionen.  

 

Ett annat aktivt val som görs under dessa fältundersökningstillfällen är att låta den ordinarie 

läraren hålla i undervisningen som vanligt och positionera mig själv som deltagande 

observatör. Ett insamlande av data som sker genom att delta i elevernas och lärarens 

vardagsliv, där situationer och agerande beskådas och dokumenteras i ett så naturligt och 

socialt samspel som möjligt. 15 Detta för att fokusera på elevernas mottagande av materialet 

och göra så lite påverkan på resterande undervisning som möjligt.   

 

4 Metod 
Jag väljer att lägga upp detta metodkapitel som en tidslinje, där jag gör nedslag i olika, för 

studien viktiga begrepp, göranden och ställningstaganden.  

                                                 
14 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken. Lund. Studentlitteratur s.37 
15 Fanger, Katrine. (2005). Deltagande observation. Liber s.29 f.  
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4.1 Forskningsmetod 

Arbetet är genomfört som en kvalitativ studie. Förenklat kan man säga att kvantitativ 

forskning använder siffror som analysenhet, medans kvalitativ forskning använder ord eller 

visuella bilder som analysenhet.16 Jag personligen ser, med stöd i Göran Ahrne och Peter 

Svenssons17, kvalitativa metoder som en motsats till kvantitativa metoder, som någonting som 

vuxit fram som en kritik och ett alternativ mot statistik och mätbara ting. Kvalitativa metoder 

är med denna syn ett område där man lägger vikt på att synliggöra och uppmärksamma även 

småskaligt undersökande och individers personliga tankar och egenskaper. 

 
Figur 7 – Förenklad visuell beskrivning av min syn på skillnaden mellan kvantitativ & kvalitativ ãLinnèa Daun 

 
En kvalitativ studie som denna behandlar framför allt en begränsad mängd människors 

upplevelser av, och syn på, olika saker. Där man i forskarrollen exempelvis frågar människor 

hur och varför de gör saker, eller vad de tycker och tänker18.  

 

4.2 Samarbete 

I uppstarten av arbetet uppmärksammades att jag och en annan lärarstudent på samma kurs 

hade liknande idéer för undersökningens tema och genomförande. Både jag och Emelie 

Renvert funderade kring hur serieteckningar kan användas inom skolkontexten och vi 

bestämde oss således för att slå oss ihop och samarbeta kring visa delar av arbetet, som en 

form av kollegialt lärande. Vi har genomfört gestaltande undersökning, fältundersökning, 

                                                 
16 Denscombe. (2009) s.23. 
17 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015) Handbok i kvalitativa metoder. Liber 
18 Ibid s.11 
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lärarintervju, utformning av elevenkät samt muntlig bearbetning av empiri tillsammans, eller i 

nära anslutning till varandra. 

 
 

 
Figur 8 - High-five: En handgest för att uttrycka framgång genom samarbete. ãLinnèa Daun  

4.2.1 Kollegialt lärande 

Kollegialt lärande, kollektivt lärande eller kollaborativt lärande, det finns många termer 

men som alla i sin enklaste form kan beskrivas som ”lärande i samarbete”. Ett arbeta där två, 

eller fler, tillsammans försöker inhämta ny kunskap och dra nytta av alla i gruppens olika 

kunskaper och erfarenheter.19 

 

I detta arbete väljer jag att använda mig av begreppet kollegialt lärande eftersom kollegialt  

lärande är kontextspecifikt, och syftar till undersökande och utveckling inom skolväsendet. 

 Ett arbete som sker genom strukturerat samarbete mellan kollegor.20  

 

I undersökningen gjordes även valet att samverka med en undervisande lärare, i svenska och 

SO-ämnen, på högstadiet. Där vi kan betraktas som kollegor i skolkontexten, läraren som 

redan aktiv i yrkesrollen och vi lärarstudenter som på väg in i den. Vilket jag anser berikar det 

                                                 
19 Granberg, Otto. (2016). Kollektivt lärande – i arbetslivet. Studentlitteratur. s.41 
20 Ibid. s.41 
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kollegiala lärandet och studien i sig. Den undervisande läraren besitter erfarenheter från 

yrkesrollen och tillgång till studiegrupper, som vi saknar, medans vi eventuellt besitter nya-

från den pågående bildlärarutbildningen- visuella strategier och idéer som i samverkan och 

genom ett ämnesövergripande arbete bidrar med utbyte åt båda håll. Att använda visuella 

medier som exempelvis bilder i undervisningen kan kännas som en självklarhet för mig, 

utifrån min kontext som blivande bildlärare, men är nödvändigtvis inte alls lika självklart för 

en lärare inom andra ämnesområden.  

4.3 Gestaltningsarbete – Serieinstruktion   

Så snart kontakt etablerats med den undervisande läraren anordnas ett möte där jag och 

Emelie Renvert presenterar ett undersöknings förslag. Ramarna är relativt öppna och flexibla 

så läraren ska kunna styra utifrån sina förutsättningar.  

 

 
Jag skapade sedan serieinstruktionen som metod och material för fältstudien med syfte att 

fungera som en vidgad multimodal kommunikation i relation till, eller istället för, ordinarie 

textbaserad instruktion. Jag mottog en textbaserad uppgiftsinstruktion av den ordinarie 
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läraren, som hen brukade använda med den årskurs av elevgrupp som fältstudien sedan kom 

att genomföras med. Jag hade till uppgift att omarbeta denna till en visuell instruktion via 

serieteckning. 

 

4.3.1 Efterforskning 

I början av uppstartsarbetet lades tid på 

efterforskning kring, och gestaltande 

undersökning av, serietecknings mediet. 

Vad är en serie? Vad bör man tänka på? 

Hur ska karaktärerna se ut? 

 

Efterforskningarna genomfördes 

tillsammans genom att jag och Emelie 

Renvert delade upp litteratur, tidningar och 

filmklipp som på ett eller annat sätt 

handlar om serier och serieskapande. Vi 

genomförde sedan möten som skulle kunna titulereas som litteratur-seminarium. Ett lärande i 

undervisningsform där personer tillsammans redogöra för och diskuterar för det som setts 

eller lästs.21 På så sätt kan vi på ett effektivt sätt ta del av en stor mängd material.  

4.3.2 Serieskapande 

Jag kommer tidigt fram till att jag vill att karaktärerna i serien ska tala till läsaren, som en- 

eller flera - lärare som undervisar och instruerar eleven. Funderar först på att gestalta den 

ordinarie läraren, men känner en rädsla för att det ska kunna misstolkas som karikatyr.  

McCloud skriver i ”Understanding Comics - The Invisible Art” om sina teorier kring att fånga 

en läsares intresse. Han menar att en läsare av en serie aktiveras genom att känna igen sig 

själv i karaktärerna, och detta sker effektivast om karaktären är så förenklad som möjligt, med 

några få karakteristiska drag.22 En karikatyr är på liknande sätt en förenklad avbildning av en 

person, där man framställer en persons karakteristiska drag eller hållning, ofta på ett 

överdrivet sätt som ger en skrattretande effekt.23 Gränsen mellan förenklad avbildning eller 

karikatyr känns därför tunn och riskabel, i avseendet att avbilda den ordinarie läraren.  

                                                 
21 Infoteamet ”Vad är ett Seminarium?” Utbildning.se 2019-05-15 
22 McCloud. Scott. (1994) Understanding comics – The invisible art. HarperCollins Publishers INC s.30f 
23 Svenska Akademins ordlista. Karikatyr Svenska.se 2019-05-10 

Figur 10 - förberedande litteraturforskning ãLinnèa Daun  
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Jag väljer därför, i samråd med Emelie Renvert att istället avbilda oss som karaktärerna i 

serieinstruktionen.  

 

 
Figur 11 - Seriekaraktärerna: Vem är vem? ãLinnèa Daun  

 

4.4 Fältstudie 

Jag och Emelie Renvert presenterar oss för klasserna i början av lektionen och berättar 

varifrån vi kommer, och varför vi är där. Vi observerar de tre överenskomna lektionerna 

medans läraren undervisar som vanligt. ”Vanligt” bortsett från att instruktions texten för två 

av klasserna är i serieform. Där klass 1 endast får serien och klass 2 erbjuds att välja mellan 

text eller serie. Observationerna är ostrukturerade, det vill säga vi antecknar och ritar det som 

händer allteftersom det händer, som ett löpande protokoll. Spelar samtidigt in ljud med hjälp 

av två utplacerade zoomar.24  

4.4.1 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet talar om forskningsetiska 

principer som en i forskarrollen skall ta 

hänsyn till, och arbeta utifrån.25  Dessa 

principer konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen.26  

 

Nedan redogör jag kort för dessa samt hur 

dessa följs genom studien: 

 

                                                 
24 En Zoom är en ljudinspelare med hög inspelningskvalitet. 
25 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 
26 Ibid s.6 

Figur 12 – De fyra huvudkraven på forskning  ãLinnèa Daun  
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1. Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren skall informera informanterna, i detta fall eleverna, 

om forskningens syfte.  Detta skedde dels genom att eleverna via den ordinarie läraren 

i förväg informerades om min och Emelies kommande närvaro och syfte, både 

muntligt och skriftligt, samt genom en av mig och Emelie muntlig presentation och 

redogörelse på plats.  

 

2. Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att informanten har rätt att själv bestämma hur vida hen vill delta eller 

inte. Här informerades eleverna muntligt att de hade möjlighet att avlägsna sig till ett 

intilliggande studierum och genomföra arbetet under lektionen där ifall de inte ville delta i 

fältstudiens observation och ljudinspelning. Även den avslutade enkäten presenterades 

som frivillig.  

 

3. Konfidentialitetskravet 

Detta krav handlar om anonymitet. Eleverna informerades muntligt i uppstarten av 

lektionen om att det i lektionssalen fanns två utplacerade zoomar för ljudinspelning 

som del av insamlande av forskningsmaterial. Men att dessa endas spelade in ljud och 

inte skulle gå att koppla till dom personligt. Det framgick även tydligt att både skola 

och elevgrupp skulle hållas hemligt, samt att materialet endast skulle användas av mig 

och Emelie och inte delas vidare mer än via eventuella, helt anonyma, citat i denna 

uppsats. Det samma tydliggjordes gällande elevenkäten.  

 

4. Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att materialet som samlas in är begränsat till forskning och ej får 

brukas i någon form av ickevetenskapligt syfte. Som ovan nämnt tydliggjordes att vist 

material eventuellt skulle komma att redovisas som citat i studiens resultat men att 

respektive elev eller elevsvar inte kommer kunna spåras tillbaka till specifik elev.  

Allt insamlat material förvaras på låst drivelänk, helt oåtkomlig från andra. 
 

4.4.2 Transkribering 

Här väljer jag, efter att ha lyssnat på materialet några gånger, att inte transkribera det 

inspelade ljudmaterialet i sin helhet. Detta eftersom eleverna var mycket tysta när de arbetade 

med uppgiften. Ljudmaterialet innehåller således mestadels ljud från stolar som flyttas och 

skrivande på tangenter vilket inte säger så mycket för studien. Jag transkriberar därför bara de 
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få delar av materialet där meningsutbyte sker. De meningsutbyten som sker, är framför allt 

mellan elev till lärare eller lärare till elev, men även mellan elev till elev och handlar om vad 

som ska göras eller hur det ska göras. 

4.5 Elevenkät 

Som avslutande del av uppgiften ombeds eleverna i de två grupperna som tagit del av 

serieinstruktionen att besvara en elevenkät som finns som google-drive-länk. Enkäten består 

av tre frågor:  

• Vilka skillnader mellan vanliga textinstruktioner och denna serieinstruktion tänkte du 

på under uppgiften? 

• Var det lättare eller svårare att ta in informationen i serieformat? 

• Du som fick välja mellan text eller serie. Varför valde du serieinstruktionen alt 
textinstruktionen? 

4.6 Lärarintervju   

En vecka efter den genomförda fältstudien är vi tillbaka på skolan där fältstudien ägt rum och 

träffar den undervisande läraren för informell intervju. Intervjun spelas in och det inspelade 

materialet transkriberas. 

 

Av den informella intervjun med läraren synliggörs förändringsperspektiv som en i 

forskarrollen inte kan få av enskilda möten, utan läraren ger ett perspektiv på vad det faktiskt 

har gett för effekt, eftersom läraren känner eleverna och vet hur de vanligtvis är, reagerar och 

arbetar med material. I lärarintervjun används fältstudien och elevenkäten som stöd och 

samtalet först kring dessa.  

4.7 Skrivande av uppsats    

I skrivandet av denna uppsats väljer jag att använda mig av bilder som ett sätt att förstärka och 

förtydliga textens innehåll, för som McCloud skriver ”When pictures carry the weight of 

clarity in a scene, they free words to explore a wider area”27 

  

Serieformatet och berättande bilder har kommit att bli en uttrycksform och en 

undersökningsmetod som löper genom hela detta arbetet. Det är både ett sätt att hålla en 

löpande röd tråd genom arbetet, och ett sätt att återkoppla till studiens utgångspunkt med en 

                                                 
27 McCloud. (1994) s.157 
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önskan om mindre textmassor. Användandet av serieformatet och berättande bilder är 

dessutom ett sätt att direkt omsätta studiens resultat i praktik. 

5 Teori och tolkningsram 
5.1 Seriebegreppet 
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Som nämnt finns det svårigheter i gränsdragningen mellan serie och icke-serie, då teorierna är 

många och åsikterna delade, vilket gör det extra viktigt för förståelsen i denna uppsats att 

både lyfta några av dessa tolkningar, samt redogöra för hur denna studie valt att förhålla sig 

till dessa. Scott McCloud, amerikans serieskapare definierar begreppet enligt följande: 

 
Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig 
sekvens, vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt 

gensvar hos betraktaren.28  

 

McCloud säger således att serieteckningen är en form av sekvensberättande.  Det vill säga att 

när bilder ingår i en sekvens skapar det sekvensberättande. Detta säger ingenting om att det 

måste finnas en text i anslutning till bilderna utan serier är i denna definition en form av 

sekvensberättande där en handling förs fram genom bilder.  

 

Fredrik Strömberg, en av grundarna till förlaget Seriefrämjandet skriver i sin bok ”Vad är 

tecknade serier? – En begreppsanalys” om en massmedial definition av seriebegreppet.29 

Denna definition utgår ifrån att serien, för att kunna kallas en serie i begreppets korrekta 

bemärkelse, måste vara publicerad i ett massmedium. Relationen mellan bild och ord har 

också setts som en definition av seriebegreppet. Will Eisner, serieskapare och teoretiker, 

menar att serien är en litterär form mellan bild och ord som formar en berättelse eller 

dramatiserar en idé.30 Här instämmer på sett och vis Helena Magnusson, litteraturvetare, med 

sin utsaga att gemene man definierar tecknade serier med serietidningarnas färgglada, rutiga 

sidor och runda pratbubblor med text, vilket jag är villig att hålla med henne om då det också 

är min egen, sedan tidigare formulerade, generella definition. 31 I denna studie har jag därför 

valt att bortse från Fredrik Strömbergs teorier om att en serie kräver en publikation och istället 

valt att definiera seriebegreppet utifrån en kombination av Will Eisner, Helena Magnusson 

och Scott McClouds utsagor. I mitt serieskapande för undervisningsmedel har jag lagt fokus 

på bildrutans, textbubblans och berättelseformens stöttepelare.  

                                                 
28 McCloud, Scott (1993) Serier den osynliga konsten. Epix s. 9 
29 Strömberg, Fredrik (2003) Vad är tecknade serier? En begreppsanalys. Seriefrämjandet 
30 Eisner, Will (1985) Comics & Sequential Art. Poorhouse press. Florida s. 7 
31 Magnusson, Helena (2005) Berättande bilder – svenska tecknade serier för barn Makadam förlag s.26  
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5.2 Multimodal kommunikation i serier 

 
Figur 13 – Kommunikation med olika medium ÓLinnea Daun 
 
I studien använder jag mig av tecknad serie som exempel på multimodal kommunikation. Jag 

baserar detta på Caroline Liberg, Staffan Selander och Gunther Kress teorier kring begreppet. 

Kort skulle man kunna säga att multimodalitet representerar en mångfald av 

kommunikationsmedium. En mångfald som innebär så mycket mer än att bara lyssna, läsa och 

skriva med bokstäver.32 Det finns tekniska hjälpmedel, veckotidningar, radio och tv-spel där 

bilder, gester, rörelsemönster, ljud och färgskalor fungerar som medium för kommunikation.33 

Caroline Liberg skriver i ”Att lära i en vidgad språklig rymd” om multimodalitet som ett 

meningsskapande i relation mellan symbol/tecken och sinnet.34 Hon menar att 

meningsskapandet sker både genom verbalt och icke-verbalt språk. Exempel på icke-verbalt 

språk kan vara inre bilder och sinnesintryck. Samtidigt talar Kress och Selander, i relation till 

multimodalitetsbegreppet, om den långa traditionen av skrift, och talspråket och dess 

övergång till att innefatta bild. Traditionellt sätt så bestod en text av skrivna ord, men 

textbegreppet har sedan vidgats till att även inkludera det talade språket och bildmediet.35 Att 

enbart skriva med skriftspråkets text leder till att man blir utan det visuella som potentiellt 

främjar förståelsen.36 För enligt Kress är det ett samspel mellan text och bild. Det handlar inte 

bara om att läsa och skriva, utan det handlar om att ta hjälp av bilden för att i samspel av 

texten sedan skriva, läsa, och förstå.37 

 

                                                 
32 Kress, G. m.fl. (red) (2005). 
33 Selander, Staffan. Kress, Gunther. (2010) Design för lärande – Ett multimodalt perspektiv. Studentlitteratur 
34 Liberg, Caroline. (2003). Att lära i en vidgad språklig rymd – ett Språkdidaktiskt perspektiv. Malmö Högskola.  
35 Kress & Selander (2010) s.30 
36 I kapitel 8 finns en visuell metafor som knyter an till och förtydligar detta. Start på sida 38 
37 Kress (2003) s. 73 
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Det är utifrån detta som jag kopplar samman serieteckningar med multimodal 

kommunikation. En serie innehåller flera av de teckenvärldar som Kress och Selander talar 

om, så som hur bilder, rörelsemönster, och färger kommunicerar sitt innehåll till läsaren. 

Samtidigt knyter serien an till Libergs teorier om tecken och sinnet, då läsaren av en serie kan 

känna igen sig i text, bilder, karaktärer, situationer och rörelser. Dessa tecken gör att läsaren 

kopplar till sitt eget sinne, tidigare sinnesintryck och erfarenheter.38  

6 Tidigare forskning 

 
Figur 14 - Serier som forskningsobjekt ÓLinnea Daun 
 
Jag gick in i arbetet med urvalskriteriet att använda mig av forskning kring serier inom den 

svenska skolkontexten. Detta för att exempelvis kunna ha en gemensam grund i Skolverkets 

läroplaner. Den nationella skollagen, läroplanen samt kursplanerna med betygskriterier är 

styrdokument som är utmärkande för styrning och vägledning av verksamheten inom 

skolkontexten i Sverige. Vilket kan göra den svår att lägga i relation till en internationell syn 

på skolväsendet. En skola i USA vilar exempelvis på andra styrdokument, med annan 

kunskapssyn och undervisningsinnehåll. 

                                                 
38 Se kapitlet ”Serien och dess påverkan/funktion för läsaren” Kapitel 6 för mer information. Start på sida 25. 
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Enligt Helena Magnussons doktorsavhandling ”Berättande bilder – svenska tecknade serier 

för barn” har tecknade serier som forskningsobjekt, i Norden, ännu inte hittat sin akademiska 

plats39. En utsaga som förvisso har några år på nacken, men som besitter en viss relevans. 

Jag finner det nämligen svårt att finna en studie om serier som instruktion i skolan när jag 

söker på svenska och har därför utöka urvalskriteriet till forskning på engelska också.  

Då finner jag, i relation till mitt arbete, flertalet avhandlingar och artiklar med specifikt fokus 

på serier i skolkontexten. Dock få som specifikt undersökt serier som instruktionsmedel.40 

Serier undersöks mer som komplement eller alternativ läsning gentemot skönlitterära 

texter och språkutveckling. Men det finns emellertid gott om annan forskning som har 

gemensamma medier som går att knyta an till.  

 

6.1 Serier som instruktion  

Jag finner en artikel publicerad 2007 under rubriken ”Comic Strips as a Text Structure  

for Learning to Read” som specifikt talar om användande av digitala serieteckningar som instruktion.41 

Serieteckningarna används här som instruktionstext till läsövningar.  

 

Ett projekt som inte faller inom ramen för akademisk forskning men som är relevant i sammanhanget är 

Malin Svedjeholms ”Serienördens kokbok – Svenska serietecknares bästa recept”.42 Publikationen 

innehåller 47 olika receptinstruktioner skapade av lika många serietecknare. Helheten av 

kokboken visar serieteckningens olika formspråk och möjligheter i skapande av instruktioner. 

6.2 Annan relevant forskning i relation till projektet 

6.2.1 Serien och dess påverkan/funktion för läsaren 
 
Det finns studier kring serier som talar om den fysiska upplevelsen av serier och hur 

karaktärernas kroppsspråk, rörelser samt serierutan som form har betydelse för ett aktivt och 

inkluderande läsande. Exempel på detta är Karin Kukkonens studie som behandlar 

kroppsspråket och mimiken i serieteckningar och vad detta gör för läsaren.43 Hon talar om hur 

läsaren får en rent kroppslig påverkan i sin läsning genom att läsaren känner igen sig i 

karaktärerna, känner känslan och/eller kroppspositionen som gestaltas. Sammanfattat så 

                                                 
39 Magnusson (2005) s.16 
40 Jag använder mig av vetenskapliga databaser, som är gratis att navigera i som Diva och utländska motsvarigheter som 
Google Scholar och Microsoft Academic Reserch. Genom sökord som: Visual Communication, Comic Instructions, 
Multimodality, Pedagogy, Comics in school.  
41 McVicker, Claudia J. (2007) Comic Strips as a Text Structure for Learning to Read. esearchgate.net 2019-05-03 
42 Svedjeholm, Malin. (2014). Serienördens kokbok – Svenska serietecknares bästa recept. Natt Förlag. 
43 Kukkonen (2013)  
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beskriver hon att när vi ser en karaktär göra någonting i en serie skapas en process i våra 

hjärnor som förbereder våra kroppar på att utöva denna handling.  

 

Jag tänker att det skulle kunna jämföras med vetenskapsmannen Ivan Pavlovs psykologiska 

hundexperiment där han ringde i en klocka innan han serverade hundarna mat, vilket gav en 

respons där hundarna förberedde sig för mat via automatisk salivutsöndring varje gång de 

hörde klockan.44 Hundarna har upplevda erfarenheter, där klockan eller forskarens vita rock 

sätts i relation till mat, som i fortsättningen ger kroppsliga erfarenheter. På samma sätt har vi 

människor ett betingat medvetande om hur kroppsliga positioner känns, eller andra 

erfarenheter som gör att bara genom att se dessa, kan vi få en tydlig insikt i hur det känns för 

karaktären att vara i sin position/situation. Gör vi en närmare läsning förbereder sig kroppen 

för att imitera handlingen, och vi blir en del av karaktärens erfarenhet.45 Säg tillexempel att 

karaktären i serien som du läser är ute och cyklar, det ser ut att gå fort och plötsligt känner du 

känslan av vinden i håret och händerna knyter sig på dig som om du håller hårt i styret för att 

inte trilla av.  

 
Figur 15 – Betingat medvetande: Känner du vinden i håret? ãLinnèa Daun 

                                                 
44 Jarrett, Christian. (2017). Psykologi på 30 sekunder. Tukan Förlag 
45 Kukkonen, (2013) 
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Lewkowich studerar och diskuterar också en narrativ struktur och personlig påverkan av 

serier. I texten Comics and the structure of childhood feeling: Sublimation and the play of 

pretending in Gilbert Hernandez's Marble Season, talar Lewkowich bland annat om hur 

mellanrummet mellan serierutorna fungerar som en plats för avstämning mellan sig själv och 

den objektiva världen.46  

Scott McCloud pratar också om simulerad erfarenhet och narrativ som knyter an till läsandet 

av serier och medvetenheten om karaktärernas rörelseschema, och vad vi som läsare tänker 

oss händer i mellanrummet mellan rutorna. För enligt Scott McCloud gör den fysiska rutan i 

serien någonting för hur vi uppfattar seriens händelser och rörelser.47 Han talar om hur vår 

hjärna fyller i mellan bilderna, och exempelvis en rörelse går därför att följa och förstå i 

vilken riktning kraft läggs, utan att varje steg ritas ut. Serien förs fram via sekvenskonst där 

handlingen förs fram genom bilderna/rutorna. Med medvetande om detta kan en serietecknare 

kontrollera hur erfarenheter ges till läsaren, och läsaren aktiveras av dessa medvetna 

rörelsescheman.48 Någonting som varit närvarande och av betydelse i mitt eget serieskapande 

av undervisningsmedel i denna kontext.  

6.2.3 Serier som punktlistor 

Gene Luen Yang, lärare i matematik, bild och datorkunskap talar i ett Ted Talk om seriernas 

effekt i undervisningen, där bildrutan lyfts som en tillgänglig, platt tidslinje som kan fungera 

som punktlista/steg-för-steg-anvisning.49 Yang pratar även om hur eleverna anser att serierna i 

hans undervisning gör det lätt att hänga med, då eleverna utan svårigheter kan gå tillbaka och 

repetera om det är någonting de inte förstår eller glömt. Lite som videoföreläsningar, men i 

serieformen är allt material tillgängligt samtidigt och det är lättare att pausa, hitta tillbaka eller 

anpassa hastigheten av informationsflödet utifrån sina egna förutsättningar.  

 

7 Bearbetning och analys 
Som blivande lärare finner jag det av vikt att kunna identifiera och presentera olika 

läromedel och medier i undervisningen. I studien – och föreliggande analys – sker detta 

genom att pröva och ompröva nya vägar till information, kommunikation och förståelse i 

klassrummet med hjälp av serieteckningar som multimodal kommunikation.  

                                                 
46 Lewkowich, David (2016) Comics and the structure of childhood feeling: Sublimation and the play of pretending in 
Gilbert Hernandez's Marble Season Tandfonline.com 2019-05-02 
47 McCloud. (1994) 
48 McCloud (1993) 
49 Luen Yang. Gene. (2018). Comics belong in the classroom. Ted.com 2019-05-04 
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I analysen tittar jag därför på elevernas och lärarens uppfattningar av serieteckning som form 

för instruktion i relation till ordinarie textbaserad instruktion. Hur uppfattar elever och lärare 

serieinstruktionen och vad anser deltagarna i studien att instruktionen gör för förståelsen. Blir 

det exempelvis lättare eller svårare att förstå dess innehåll? 

 

Studiens analys är uppdelad i tre delar. I den första delen (7.1) studiens gestaltning, därefter 

(7.2) enkät, följt av (7.3) lärarintervjun.  

7.1 Gestaltning 

Den gestaltande delen besitter en stor del av studiens – och underliggande enkät och intervjus 

– stöttepelare.50 

7.1.1 Gestaltning som instruktion 

Den gestaltade instruktionen skapades som metod och material för fältstudien med syfte att 

fungera som en vidgad multimodal kommunikation i relation till, eller istället för, ordinarie 

textbaserad instruktion. De frågor som besvaras i underliggande enkät, samt bakgrunden i 

lärarintervjun baseras på denna, som nedan återges i sin helhet: 

 

 

 

 

                                                 
50 Med stöd i kategorin ”Gestaltning som instruktion” lyfts Serieinstruktionen som underlag för analys. Och förs sedan vidare 
i kategorin ”Gestaltning som installation” under Kapitlet: Tolkning och Resultat. Se sida. 39 
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Figur 16 - Serieinstruktionen i sin helhet ãLinnea Daun 
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7.2 Elevenkät 

Enkätsvaren har analyserats med stöd av de tre kategorierna ”Föredrar visuell”, ”Delad 

uppfattning” och ”Föredrar text”. 

 
Figur 17 - Gestaltning av elevenkätens frågeställningar ÓEmelie Renvert 

7.2.1 Föredrar visuell 

Genom kategoriseringen blir det synligt att majoriteten av eleverna föredrar den visuella 

(serie) instruktionen. Flera elever motiverar att seriens innehåll av bilden som utökat 

textbegrepp höjer förståelsen. Vilket överensstämmer med Kress uttalande att information 

med endast skriftspråk leder till att man blir utan det visuella, som ger  

förståelse på en högre nivå.51 Tillexempel skriver några elever:  

 

 

 

                                                 

51 Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge. S. 73 
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Några elever är också inne på att det visuella i serien underlättar genom att fungera som steg- 

för-steg-instruktioner likt textspråkets motsvarighet till punktlista.  

 
Uttalandet om serieinstruktionen som stegvis handledning är intressant då det kopplar till 

Yangs undervisningspraktik som synliggjort bildrutan i serier som en form av tidslinje som 

kan fungera som steg-för-steg-beskrivning.52 Yang pratar om hur eleverna anser att serierna i 

hans undervisning gör det lätt att hänga med, samt att de utan svårigheter kan gå tillbaka och 

repetera om det är någonting de inte förstår eller glömt, vilket således flera av eleverna i 

studien instämmer i53 

                                                 
52 Yang. G. (2018).  
53 Ibid. 
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7.2.2 Delad uppfattning 

Samtidigt finns det elever som uttrycker en mer delad åsikt. Tillexempel en elev som inte 

instämmer med kamraterna ovan kring uppfattningen att serieinstruktionen fungerar som 

”steg för steg”- anvisning. Utan uttrycker istället en positiv inställning till bilden men önskar 

texten i punktlista istället för i serieform.  

 
 

På liknande sätt anser tillexempel två elever att textinstruktioner är lättare då bilder och 

pratbubblor stör läsningen. Men de två är för den sakens skull inte negativa till visuellt 

material, så som bild och färg, utan tycker att en del av bildexemplen fungerar mycket bra för 

att öka förståelsen.  

 

 
 
Bildstöd och serieteckningar, i eventuell anslutning till text, uppskattas, vilket kan kopplas till 

McClouds definition av serieteckning som sekvensberättande.54 Bilder sätts i relation till 

varandra för att beskriva och förmedla information. McCloud säger ingenting om att det 

måste finnas en text i anslutning till bilderna, däremot talar Magnusson i sin avhandling om 

ett vidgat seriebegrepp där hon refererar till äldre bilderböcker som serier. I dessa böcker 

                                                 
54 McCloud (1993) 



 34 

kombineras sekvensberättande bilder med text, där texten ligger placerad under eller över 

varje bild istället för på/i, ofta tillsammans med numrering.55 En berättandeform som jag 

bedömer motsvarar ovan citerade elevers önskemål.  

 
Figur 18 – Bildexempel: Steg-för-steg-anvisning med inspiration från Magnussons vidgade seriebegrepp. ãLinnea Daun 
 

7.2.3 Föredrar text 

Serieformatet bryter mot den normativa instruktionen, vilket innebär att ett invant mönster 

bryts, vilket för några elever känns förvirrande.  De vill arbeta effektivt och komma igång 

snabbt och anser därför att den nya instruktionen blir ett störningsmoment. Två elever skriver 

tillexempel: 

 

                                                 
55 Magnusson (2005) s.140 
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Pavlov talar, som tidigare nämnt, i sin forskning om kroppslig betingelse kopplad till ett inlärt 

beteende.56 Hundarna förbereder sig på mat när Pavlov ringer i klockan.57 På samma sätt 

tänker jag att eleverna har upplevda erfarenheter, där instruktionspappret sätts i direkt 

koppling till text, som i förlängningen automatiskt förbereder kroppen på att läsa utifrån 

textens bestämda teckensystem. När serieinstruktionen då bryter mot det inlärda mönstret 

skapas förvirring.  Hade läraren däremot sedan gammalt använt sig av serieinstruktionen som 

undervisningsmetod gentemot eleverna skulle det, enligt denna teori, istället ha varit 

serieinstruktionen som var den inlärda betingelsen.  

7.3 Deltagande observation och lärarintervju  

I fältstudien sågs eleverna arbetade självständigt med korta meningsutbyten.  

Genom de delar av ljudinspelningen som transkriberats framgår att den övervägande delen av 

frågorna kretsar kring ”vad och hur”. Här finns antydan till skillnader i hur eleverna ställer 

frågor i de olika grupperna. I de grupper där eleverna endast har serieinstruktionen (grupp 1) 

eller endast textinstruktionen (grupp 3), ställs frågorna mer som ett vad. ”Vad ska jag göra? 

[…] Jag fattar inte! Vadå sammanfatta?”. Medan de elever som hade tillgång till både 

serieinstruktionen och textinstruktionen ställer frågor som ”hur” och ”menar du att”. ” Ska jag 

skriva på datorn eller för hand? […] Hur många sidor ska sammanfattningen vara?” 

Detta kan i enighet med elevenkäten, ses som en bekräftelse på elevernas uttryckta önskan om 

serieteckningen som bildstöd i anslutning till text i punktform.  

 

I intervjun bekräftar läraren elevernas åsikter.  Läraren instämmer med eleverna kring att text 

som punktform, i kombination med bild, vore ett bra medium för de medverkande 

elevgrupperna. Nedan följer ett urklipp från transkriberingen som styrker detta: 

 
Men jag tror, för det där jobbar vi ju mycket med hela tiden, att individanpassa, en del 
tycker […] vill ha instruktioner muntligt, en del vill ha dem skriftligt, en del vill ha 
punktform, andra kanske vill ha med serie, några tycker ju om bilder och tankekartor, 

                                                 
56 Se kapitlet ”Serien och dess påverkan/funktion för läsaren” Kapitel 6 för mer information. Start på sida 25 
57 Jarrett (2017) 
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det är ju så olika hur man tar till sig […] jag tycker nog att punktlistor funkar väl bäst 

eller någon typ av kryss där de kan kryssa för, ett gör det här, två gör det här…  
 
och sen samma sak när man gör PowerPoint och så på varje sida så att det inte blir så 
mycket, det är väl också just när det är textinstruktioner så är det lite text och mer en 

bild som visar vad de ska göra, men det är så lite text som möjligt. Många gånger vill 
man ju skriva frågor och sedan förtydligande. Förtydligandet blir ofta mycket text. Det 
är många som inte läser det där förtydligandet iallafall utan kanske en bild hade sagt 

mer… 
 

Vid intervjutillfället har läraren ännu inte granskat elevernas resultat men jag mottar ett mejl 

några veckor senare där läraren bekräftar att situationen inte märkbart ändrats. Resultatet vid 

betygsättning av uppgiften ser ut som vanligt, vilket går att tolka som att serieinstruktionen 

fungerar, men att en justering med texten som punktlista och serien som bildstöd skulle vara 

någonting förbättrande.  

 
Jag har rättat men jag kan tyvärr inte se skillnader i resultaten […] De går endast i åk 7 
vilket också kan ha med saken att göra. Hade serien gjorts i en åk 9 hade resultaten sett 
annorlunda ut, dvs ökat, tror jag...  Men enkäten visade ju att de gillade att få 

instruktion i serieformat så jag tror absolut att det är en vinst att ge instruktioner så. 

8 Tolkning och resultat  
Jag finner det intressant att en elev talar om att läsa mellan raderna i text58, någonting som hen 

således inte anser sker i serieinstruktionen. En utsago som helt går emot Kukkonens och 

McClouds teorier som, enligt min tolkning, säger att eleverna automatiskt läser mellan raderna 

i en serie. Enligt teorierna gör läsaren tolkningar om vad som sker i tomrummet mellan 

bildrutorna i serierna. Dessa tolkningar baseras på egna erfarenheter, personliga minnen och 

tidigare kunskaper. Däremot nämner både läraren och eleverna kroppsspråket och mimiken som 

finns i serieinstruktionen, som någonting som bidrar till en vidgad kommunikation. Där 

karaktärernas kroppsspråk bidrar med ökad förståelse. En elev skriver exempelvis om hur det i 

serien känns som att karaktärerna är läraren som instruerar:  

                                                 
58 Se stycket ”föredrar text” med start på sida 34 för komplett beskrivning.  
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De talar dock mer, med sin terminologi, om vad som kan kopplas till det vidgade 

multimodalitets-begreppet som att bild tillför någonting till förståelsen av text, vilket kanske 

snarare relaterar till Kress utsaga att visuell gestaltning främjar förståelsen av text – med 

innebörden att text och bild bör sättas i samspel för ökad förståelse.59 I min tolkning blir 

serieinstruktionen således förespråkad som bildstöd, och inte som fristående instruktion.   

8.1 Begreppet bildstöd    

När jag säger att deltagarna talar om serieinstruktionen som bildstöd baserar jag det på hur 

bilder används som visuellt stöd för att underlätta kommunikation och förtydliga 

informationsmaterial. Inom specialpedagogik som AKK (Alternativ och kompletterande 

kommunikation) talar man ofta om stödstrukturer.60 Bilder kan bland annat användas som en 

stödstruktur för att förtydliga textinnehåll och samtidigt ge eleverna en överblick om vad som 

ska göras, hur det ska göras och i vilken ordning. Det kan ske på ungefär samma sätt som jag 

använder mig av bilder i denna uppsatts, där illustrationer syftar till att tydliggöra och stärka 

uppsatsens innehåll.   

8.1.1 Bild som visuellt stöd i relation till text 

Eleverna i studien finner det aningen ansträngande med mycket text, framför allt då skriven i 

stora sammanhängande textstycken61, vilket läraren instämmer i. Men eleverna uttrycker även 

att det blir problematiskt med text på bild, som flera röster som överröstar varandra och 

skapar svårigheter att fokusera. Men bildstöd och serieteckningar, i anslutning till text, 

uppskattas. Framför allt när praktiska eller lite mer abstrakta begrepp ska förklaras. 

 

För att illustrera och visa deltagarnas uppfattningar avseende relationen mellan text och bild, 

samt för att påvisa hur bildstöd och punktform i relation till studien kan se ut har jag valt att 

exemplifiera med en instruktion i hur en knyter en slipsknut.62 Att det är just en slipsknut är 

                                                 
59 Kress (2003) 
60 Rosqvist, Ida. (2017). Stödstruktur med bildstöd. Pedagog Malmö. pedagog.malmo.se 2019-05-12 
61 Som ibland av någon anledning har den passande benämningen brödtext.  
62 Delar av instruktionen är hämtad från förlaga hos Stilguide – Knyta slips (2017) Johnhenric.com  
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irrelevant. Den är vald som exempel då det är en instruktion som kräver flera steg, likt den 

sekvensberättande formen i studiens seriedefinition.63   

 

Säg till exempel att du ska knyta en slips för första gången och beskrivningen för slipsknuten 

är i brödtext: 

 
Låt den breda änden hänga ned till höger och den smala till vänster. Lägg den breda änden över 
den smala. Dra den breda änden under och runt den smala. Dra upp den breda änden bakom 
knuten i halsen. Trä in den breda änden i öglan du skapat. Dra åt knuten genom att dra i den 

breda änden. 

 
Ganska ansträngande att försöka följa och förstå. Men är den istället i punktform enligt 

deltagarnas önskemål går det lättare: 

 
1. Låt den breda änden hänga ned till höger och den smala till vänster. 
2. Lägg den smala änden över den breda. 
3. Dra den breda änden under och runt den smala. 
4. Dra upp den breda änden bakom knuten i halsen. 

5. Trä in den breda änden i öglan du skapat. 
6. Dra åt knuten genom att dra i den breda änden. 

 
Infogar vi också en bild blir det ännu tydligare:  

 
1. Låt den breda änden hänga ned till höger och den smala till vänster 

2. Lägg den smala änden över den breda. 
3. Dra den breda änden under och runt den smala 
4. Dra upp den breda änden bakom knuten i halsen 
5. Trä in den breda änden i öglan du skapat. 

6. Dra åt knuten genom att dra i den breda änden. 
 

                                                 
63 Se kapitel 5: Seriebegreppet med start på sida 21.  
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Men om bild och text, så att säga, ligger ovanpå varandra så blir det svårt att förstå: tidigare 

uttryckt som flera röster som överröstar varandra och skapar svårigheter att fokusera. Och 

kom ihåg när du tittar och läser illustrationen nedan att du redan tagit del av textinnehållet tre 

gånger, samt bildinnehållet en gång tidigare. Ändå får du nog svårt att hänga med. För det är 

alltså själva den upplevda sammanblandningen av text och bild som tycks göra det svårt att ta 

till sig innehållet. En person som bara får ta del av nedan illustration direkt har inte en chans: 

 
Figur 18 – Visuellt exempel: bild och text på varandra ãLinnèa Daun 

8.2 Gestaltning som installation  

I gestaltningen som installation på Konstfacks vårutställning 2019, i samarbete med Emelie 

Renvert, vidgas den multimodala dimensionen av seriernas innehåll. Som gensvar på studiens 

synliggörande av elevernas olika förutsättningar, ställer jag och Emelie Renvert tillsammans 

ut våra respektive undervisningsmaterial, och kompletterar samtidigt serierna med ljudstöd 

via uppläsning.64 Vid jämförelse mellan oss båda, som arbetat med likartat tema, finns olika 

förutsättningar och arbetssätt som synliggörs i relation till varandra, och förhoppningsvis 

ytterligare belyser undersökningen och dess resultat, i linje med det dubbla perspektivets 

intentioner. 65 

8.2.1 Ljudstöd, hur och varför? 

När den undervisande läraren talar om individanpassningar i undervisningen, nämner hen 

samtidigt en del elevers önskan om muntlig informationsutdelning. Därigenom synliggörs den 

audionoma aspekten av begreppet multimodalitet.66 En aspekt som ofta helt glömts bort i 

skapandet av serieteckningar som alternativt undervisningsmaterial, så även för den inom 

ramen för denna uppsats genomförda undersökningen. På något sätt har fokus på 

serieteckningen som genom bild vidgad multimodal kommunikationsform i denna 

undersökning uteslutit den ännu mer traditionella formen av att samtidigt lyssna, läsa och 

                                                 
64 Se bilder från utställningen under kapitlet: Bilaga, sista sidan i detta dokument. 
65 Se sida 7 för en beskrivning av det dubbla perspektivet.  
66 Se citat på sida. 35 
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skriva. Där ljudstöd, som uppläsning av serieinstruktion, i gestaltning som instruktion, helt 

uteblivit i fältstudien. Ett resultat av studien blir således en fördjupad förståelse och insikt om 

att ljudstöd som instruktionsform aktivt saknas, och gensvaret i samband med utställningen 

har därför blivit att komplettera med ljudstöd.  

 

I ljudstödet tar jag inspiration från talböcker, en form av inlästa böcker för personer med olika 

läshinder. Dessa böcker innehåller ofta både den tryckta texten, inläsning av texten, samt ett 

pling som uppmärksammar läsaren på när det är dags att byta blad.67 På samma sätt tänker jag 

att plinget i mitt ljudstöd uppmärksammar läsaren på att det är dags att skifta fokus, och byta 

till nästa ruta i serien. Detta är tänkt som ytterligare ett steg i den vidgade multimodala 

kommunikationen, i syfte att tillmötesgå elevernas olika förutsättningar för inhämtande av 

information. Ljudstödet byggs in i materialet via QR-kod.68 

 

 
 

Figur 19 - Om du har en Iphone scannar du med kameran. Har du Android måste du ha en QR-läsare installerad. 

8.3 Svar på uppsatsens vägledande frågeställning  

Det är nu möjligt att ge ett konkret svar på den inledningsvis formulerade frågeställningen – 

”Hur skulle en som lärare kunna använda sig av serieformatet som multimodal 

kommunikationsform i skolans undervisning” – med avgränsning genom de två 

forskningsfrågorna.69 Svaret är att som lärare skulle en med fördel kunna använda sig av 

serier i uppgiftsinstruktioner, samt att med hänsyn tagen till hur elever och ordinarie lärare 

                                                 
67 Myndigheten för tillgängliga medier. Olika typer av talböcker. Mtm.se 2019-05-13 
68 Dessa finns att tillgå offentligt på youtube.com under titeln: Uppläsning – Det Osynliga barnet. Samt, för Emelie Renverts 
delprojekt, titeln: Uppläsning serien ”Islams fem pelare” (publicerade Maj 2019) 
69 Se sidan 11 för komplett redogörelse av syfte, frågeställning och forskningsfrågor.   
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uppfattar serieinstruktionen70 bör den utformas som bildstöd i anslutning till text. Texten 

utformas med fördel som punktform, och kan då enkelt numreras för att bli ännu enklare att 

följa både fram och tillbaka vid eventuellt behov av det senare. Serieinstruktionen bör 

dessutom närhelst möjligt kombineras med ljudstöd. 

 

9 Slutdiskussion 
I den redovisade undersökningen har eleverna och läraren samsyn. Studien visar att trots 

lärarens förmodat större erfarenhet så talar hen och eleverna om liknande uppfattningar kring 

serien som uppgiftsinstruktion. De är som framkommit eniga i att serier som instruktion 

fungerar och kan användas som komplement till steg-för-steg-anvisningar i form av 

punktlistor, där serier eller andra bilder förespråkas som bildstöd, snarare än som fristående 

instruktion. För ett mer generellt resultat krävs mer prövande. I enighet med Pavlovs teorier 

om betingade erfarenheter finns anledning att misstänka att serieinstruktionen bryter mot ett 

sedan tidigare inlärt mönster, vilket kan ha haft stor betydelse för resultatet. Instruktionens 

utformning och elevernas vana vid text och samtidiga ovana vid serieformat i denna kontext 

spelar in. För blir det någon skillnad i resultatet om eleverna sedan tidigare är bekanta med 

serieinstruktion som undervisningsmetod? Jag skulle gissa att så är fallet, men ett mer 

kvalificerat svar skulle alltså kräva ytterligare undersökning. Blir det i så fall, i sin tur, någon 

skillnad för de elever som upplever läs- och skrivsvårigheter, om serieinstruktionen som 

undervisningsmetod blev vanligare? Jag skulle återigen gissa att det för många av oss skulle 

underlätta en hel del. 

 

Jag kommer att ta med mig resultatet från denna studie in i mitt kommande yrkesverksamma 

arbete som lärare och fortsätta att pröva – och ompröva – olika multimodala 

kommunikationsformer.  

 

9.1 Metodreflektion 

Jag tror att studien hade stärkts upp av en annan utformning av elevperspektivet. I nuvarande 

studie använde jag mig av elevenkät i textform för att ta del av elevernas tankar och åsikter 

gällande mitt undervisningsmaterial.  Det är ett välbeprövat, och för eleverna vanligt 

förekommande, sätt att återkoppla. Men i sammanhanget av denna specifika studie känns 

textformatet motsägelsefullt. Det går emot studiens utgångspunkt och syfte. Men det var, 

                                                 
70 Denna hänsyn motiveras av forskningsfrågornas avgränsning.  
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utifrån studiens tidsbegränsade förutsättningar, en effektiv metod. Hade jag fått möjlighet att 

göra om undersökningen hade jag dock velat använda mig av seriesamtal istället. Som en 

visuell metod för samtalande och informationsutbyte som använder sig av samma utformning 

som serieteckningsformatet försedd med tanke och/eller pratbubblor i rutsystem. Som ett 

samtal med hjälp av enkla bilder. Seriesamtal – även kallat ”ritprat” – brukar användas som 

pedagogiskt stöd för att identifiera, dela upp och förstå ett händelseförlopp, och fungerar 

således alldeles utmärkt för att visualisera och diskutera en upplevelse.71  

9.2 Avslutande reflektion  

Jag vill avslutande slå ett extra slag för – och påminna om – att delar av denna studie har 

genomförts som kollegialt lärande. Genom mitt och Emelie Renverts samarbete som 

lärarstudenter har vi, i samverkan med den undervisande grundskoleläraren och dennes 

erfarenheter, haft möjlighet att berika både varandra och arbetet med flera infallsvinklar. Alla 

är, precis som den här studien visar, olika i sitt kunskapande. Så även vi. Att samverka både 

synliggör olika, för studien värdefulla infallsvinklar och ger oss samtidigt möjlighet att lägga 

ett större fokus på enskilda, specifika intresseområden, vilket gynnar alla parter.  

 

 

 

 
                                                 
71 Lundkvist, Gunnel. (2011). När tålamodsburken rinner över – om att ritprata. Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 
Umeå  
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Bildförteckning 
Alla bilder i denna uppsatt är mina egna eller min samarbetspartner Emelie Renverts, och är 

skapade specifikt för denna studie.  Detta innebär att illustrationerna är upphovsrättsliga.  

Om någon skulle finna intresse av att återge dessa i annat sammanhang än detta krävs således 

tillstånd.  

Bilagor 

Bilaga 1 – Ordinarie textinstruktion 

Den ordinarie lärarens textbaserade uppgifts instruktion  
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Bilaga 2 - Bilder från Utställningen 

 


