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Abstract 
This study is about what happens to text and image content in a printed teaching 
material when adapted to a digital format. The purpose of my work is to find out if 
readability is changing in the new medium.  

The theoretical focus of the study is readability, text and image in collaboration, as 
well as multimodality. To find out if the digital format affects readability, i have 
performed two text analyzes, a readability analysis of the printed material and a 
comparative analysis of the digital material. I have also conducted interviews with 
teachers and experts about the teaching methods. A test and a participant 
observation were conducted with the target group where my improvement proposal 
was compared with the existing material.  

The conclusions i have come to is that there must be clear links between text and 
image in a digital teaching material. Color markings in body text with word 
explanations can interfere with the reading rhythm and too many heading levels 
can confuse the reader. The most important conclusion is, however, that how 
readable a text is depends on the audience's previous knowledge, objectives and 
motivation for the subject. A hard-worded factual text does necessarily need to be 
easier by splitting the text into short paragraphs, but it can however, make it more 
difficult to understand the content.  

Keywords  
Readability, text and image in collaboration, multimodality, composition, digital 
teaching materials, printed teaching materials. 
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Sammanfattning 
Den här studien handlar om vad som händer med text och bildinnehåll i ett tryckt 
läromedel när det ska anpassas till ett digitalt format. Syftet med mitt arbete är att 
ta reda på om läsbarheten förändras i det nya mediet.  

Studiens teoretiska fokus ligger på: Läsbarhet, text och bild i samverkan, samt 
multimodalitet. För att ta reda på om det digitala formatet påverkar läsbarheten har 
jag utfört två textanalyser, en läsbarhetsanalys av det tryckta materialet och en 
komparativ analys av det digitala. Jag har även utfört intervjuer med lärare och 
experter inom läromedelsutgivning. En utprovning samt en deltagarobservation 
genomfördes med målgruppen där mitt förbättringsförslag jämfördes med det 
befintliga materialet. 

De slutsatser jag har kommit fram till är att det behöver finnas tydliga kopplingar 
mellan text och bild i ett digitalt läromedel. Färgmarkeringar i brödtext med 
ordförklaringar kan störa läsrytmen och för många rubriknivåer kan förvirra 
läsaren. Den viktigaste slutsatsen är dock att hur läsbar en text är beror på 
målgruppens förkunskaper, läsmål och motivation för ämnet. En faktatext med 
svåra ord behöver nödvändigtvis inte bli lättare för att man delar in texten i korta 
stycken, det kan snarare bli svårare att förstå innehållet.  

 

Nyckelord 
Läsbarhet, text och bild i samverkan, multimodalitet, komposition, digitala 
läromedel, tryckta läromedel. 
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1. Inledning 
När jag växte upp och gick i skolan fanns varken datorer eller läsplattor. Jag lärde 
mig att skriva med penna och papper. Idag ser läromedelsmaterialet i skolan 
annorlunda ut. En del skolor använder både tryckta och digitala läromedel, men 
vissa enbart digitala. Forskning har visat att vi ställs inför andra utmaningar när vi 
läser på skärm än på papper. På ett papper kan läsaren stryka under ord och se var 
texten börjar och slutar. På en skärm behöver läsaren kunna navigera sig fram, 
klicka på länkar och scrolla i texten. 

Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått länge och åsikterna går isär om 
vad som är bäst i undervisningssyfte, tryckt eller digitalt läromedel. Vissa lärare 
arbetar bara med digitalt material och andra med tryckt. De flesta verkar dock 
eniga om att kombinationen av de olika undervisningsmaterialen är att föredra. I 
regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet fastslår man att alla elever ska 
ha samma möjlighet till digitala lärresurser. De innebär att de ska vara av god 
kvalitet på ett pedagogiskt, interaktivt, visuellt och vetenskapligt plan, samt att de 
uppfyller de tillgänglighetskrav som råder (Svenska läromedel, 2018). 

I en enkätundersökning som Lärarnas riksförbund har utfört tillfrågades 700 lärare 
om bland annat tillgång och användning av digitala läromedel på deras skola. 
Resultatet visade att många lärare saknar både resurser och kompetenser inom 
området. De visade sig också att hela 3 av 10 lärare anser att deras läromedel håller 
så pass låg kvalitet att läraren producerar sitt eget material (Lärarnas riksförbund, 
2016, s. 4). I och med digitaliseringen i skolan medför det att många tryckta 
läromedel behöver anpassas till ett nytt format, vilket är lättare sagt en gjort. Maria 
Rasmusson, som i sin avhandling, Det digitala läsandet, tar upp att text och 
bildinnehåll förändras i det digitala formatet och ställer nya krav på läsaren. I en 
traditionell lärobok är texten linjär, men är texten digital får läsaren klicka sig fram. 
I ett digitalt format kan det även finnas andra faktorer som kan påverka läsaren, 
exempelvis blinkande symboler, länkar och hur man navigerar på sidan. I den 
studie som Maria Rasmusson gjorde framkom det att elever som läste faktatexter 
på papper hade lättare att förstå innehållet. Det kan bero på att eleverna får en 
annan överblick och kan stryka under olika uppgifter. På en skärm kan det vara 
svårare att orientera sig och skapa en struktur som man kan på ett papper 
(Forskning, 2015). 
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Den här undersökningen handlar om överföringen av kvalitetssäkrade och 
granskade läromedel från tryckt till digitalt format anpassade för 
mellanstadieelever och den problematik som uppstår när textinnehåll och visuella 
element ska överföras till digitala plattformar. Studiens fokus ligger på textuella 
förändringar och formen, det vill säga om det finns en tydlig koppling mellan text 
och bild. 

1.2 Bakgrund 
Natur och Kultur är ett förlag i Stockholm som ger ut läromedel, allmänlitteratur 
och akademisk litteratur, både i tryckt och digitalt format. Alla läromedel som ges 
ut är kvalitetssäkrade och granskade och man utgår från ett centralt innehåll, 
kunskapskrav och kursplaner (Natur och kultur). Det innebär att Natur och Kultur, 
som är medlem i Svenska läromedel, måste följa den kvalitetspolicy som gäller vid 
utgivning.  

Läromedelsutgivning är en lång och ofta tidskrävande process där både 
förlagsmedarbetare och författare arbetar tillsammans. (Katarina Blomqvist, 2018) 
som är redaktionschef på Natur och kulturs läromedelsavdelning, menar att det inte 
finns några speciella riktlinjer som en läromedelsproducent måste följa. Det är 
Skolverket och läroplanerna som är vägledande tillsammans med 
forskningsbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Svenska läromedel som är 
Natur och Kulturs branschorganisation, har en gemensam praxis för vad som 
utmärker ett förlagsutgivet läromedel.  

Under hösten 2017 blev Digilär, som är ett heltäckande digitalt läromedelsförlag, 
en del av Natur och kultur. Man påbörjade då en omarbetning av ett tidigare utgivet 
material för mellanstadieelever, Puls-serien. Tanken är att hela serien, som består 
av tio grundböcker och lärarhandledningar ska bli digital (Natur och kultur).  

Under min praktik på Natur och kultur fick jag kännedom om att arbetet med den 
digitala överföringen hade börjat och att det fanns en viss problematik med 
överföringen av innehållet. I en tryckt puls-bok inleds ett kapitel med en kort 
introduktion, ingress och sammanfattning. När innehållet förs över till en skärm 
förändras textens komposition och måste därför anpassas och ibland kortas ner för 
att få plats. Rubriker, bildtexter och visuella element får också ett nytt utseende 
beroende på bildkvalitet och format. Natur och kultur har därför bett mig att 
undersöka vad som händer med textinnehållet när man överför det från tryckt till 
digitalt format. Eftersom detta är ett pågående arbete och alla böcker ur serien inte 
är släppta, vet man inte hur målgruppen tar till sig informationen och om 
läsbarheten påverkas.  
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka vad som händer med textuella och visuella 
element när man överför tryckta läromedel till digitala. Målet med studien är att ta 
reda på hur man utformar ett digitalt läromedelsmaterial för mellanstadieelever på 
ett tydligt sätt med text och bild i samverkan utan att försämra läsbarheten. 

1.4 Frågeställningar 
Hur förändras läsbarheten när tryckta läromedel, i detta fall en lärobok i geografi, 
blir digitala?  

o Vilka	textuella	och	visuella	faktorer	kan	påverka	läsbarheten?	
 

1.5 Avgränsningar 
Denna rapport ska fokusera på hur textinnehåll och visuella element förändras vid 
överföring från tryckta till digitala läromedel. Jag kommer att avgränsa mig till två 
uppslag i en bok från Puls-serien, Geografi Sverige som riktar sig till 
mellanstadieelever och jämföra detta med samma uppslag i det digitala formatet. 
Anledningen till att jag gör detta är för att rapporten skulle bli för omfattande och 
det skulle bli tidskrävande att gå igenom hela boken. Det digitala läromedlet från 
Digilär anpassar sig automatiskt efter skärmstorlek, men jag kommer att fokusera 
på en läsplatta för att avgränsa mig. Jag kommer inte gå in på pedagogiska aspekter 
som exempelvis hur undervisningen och inlärningen påverkas av läromedlet, 
eftersom är svårt att mäta vid en utprovning och faller utanför ramarna för min 
studie. Jag kommer inte heller att gå in på teknikaliteter som till exempel gränssnitt 
och olika inställningar. Med digitala läromedel menar jag det material jag har fått 
att tillgå från uppdragsgivaren. Det är kvalitetssäkrade läromedel framtagna av 
ämneslärare. En kortfattad introduktion om digitala läromedel finns längre fram i 
rapporten under rubriken: vad är ett digitalt läromedel? 

Då tyngdpunkten i min rapport ligger på problematiken kring textinnehållet 
kommer jag att fokusera på textens struktur och hur väl den samspelar med 
bildinnehållet. Jag kommer alltså inte lägga fokus på det digitala mediet, eller 
utveckla det verktyg som Digilär arbetar i. De båda uppdragsgivarna, Natur och 
Kultur och Digilär, har inte några specifika önskemål eller krav på hur min 
undersökning och gestaltning ska utföras. Jag har fått tillåtelse av Natur och Kultur 
och Digilär att använda mig av deras text och bildmaterial i min gestaltning.  



	
	

12	

1.6 Målgrupp och medieval 
Målgruppen som läser och använder det tryckta och digitala läromedlet från 
uppdragsgivaren är mellanstadieelever i åldrarna 10-12 år. De är vana internet- 
användare enligt en rapport från ISS (Internetstiftelsen i Sverige) som publicerades 
2017. I rapporten tillfrågades 500 vuxna om barns internetanvändning. Den visar 
att de flesta barn har en egen mobiltelefon i 10-11 års– åldern och användningen av 
internet är flitigast på telefonen. Hela 89 procent av barnen i det åldersspannet 
använder internet dagligen. Barnen använder internet dels för att söka information 
och som hjälp i skolundervisningen Davidsson och Thoresson, (2017, s. 22, 24). 

Då uppdragsgivaren ger ut både tryckt och digitalt material kommer jag att 
fokusera på två olika textformat, det vill säga den tryckta texten och den som finns 
digitalt. Som jag tidigare har nämnt under rubriken avgränsningar kommer jag inte 
att producera en app eller arbeta i samma verktyg som Digilär. Det två uppslag jag 
kommer att gestalta kommer att skapas digitalt och visas som pdf.er för att 
efterlikna det material jag utgår ifrån.  

1.7 Material 
PULS Geografi Sverige, tredje upplagan, är ett läromedel för elever i årskurs 4-6 
som ges ut av Natur och Kultur förlag. Det är en grundbok som innehåller 
faktatexter och bilder. Boken finns även som digital bok (Natur och Kultur, 2018). 
Den digitala versionen av läromedlet heter Digilär geografi och bygger på Natur 
och Kulturs lärobok (Digilär, 2018). Se bilaga 6 och 7 för bilder.  

1.8 Vad är ett digitalt läromedel? 
Jag kommer här att ge en kort introduktion om vad ett läromedel är och vad som 
skiljer ett tryckt material från ett digitalt. Jan Hylén (2010, s. 67-68) menar att det 
inte finns någon exakt bestämning för vad ett läromedel är, men en vanlig 
förklaring är att det är ett material vars syfte är att användas för inlärning, 
exempelvis en lärobok. Enligt (Svenska läromedel, 2018) kan läromedelsmaterial 
täcka huvudsakliga delar av en årskurs eller ett ämne. Det är vanligt att det 
medföljer en lärarhandledning, texter med olika svårighetsgrader, samt olika 
övningar. Det finns läromedel som är helt digitala och tryckta och de som 
innehåller båda delarna. En fördel med det tryckta materialet kan vara att det är 
lättare för läsare att få en tydlig överblick. Det flesta elever uppskattar också att 
läsa längre texter på papper. Det digitala läromedlet är vanligtvis multimodalt och 
interaktivt vilket möjliggör för läraren att ge feedback till eleven och kan skicka ut 
uppgifter och meddelanden. Ett digitalt läromedel kan innehålla filmer, 
animationer, textuppläsning och ljud. För att ett läromedel ska vara aktuellt krävs 
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det att det uppdateras. I ett digitalt läromedel kan man göra dessa uppdateringar 
oftare än i det tryckta formatet.  

1.9 Etiska aspekter 
I denna rapport kommer jag att utföra intervjuer och göra en utprovning där 
målgruppen kommer att delta. Eftersom min målgrupp är mellanstadieelever har 
jag tagit kontakt med lärare och föräldrar till barnen och informerat dem om mitt 
arbete. De som ställer upp på en utprovning och intervju kommer att vara 
anonyma. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40) innebär anonymitet att man som 
forskare inte uppger en identitet i ett insamlat material. Jag kommer därför inte 
nämna vilken skola utprovningen genomförs på, elevernas namn eller kön. 
Däremot kommer elevernas ålder dokumenteras eftersom några är yngre än min 
primära målgrupp, vilket kan påverka resultatet. En samtyckesblankett kommer att 
skickas ut till de föräldrar som godtar att deras barn deltar i en utprovning. På 
samtyckesblanketten informerar jag om syftet med mitt arbete och var det kommer 
att presenteras. Eftersom barn är en känslig målgrupp kommer jag informera dem 
om att de när som helst får avbryta utprovningen och ställa frågor till mig. De 
kontaktpersoner som blir omnämnda i denna rapport har gett sitt samtycke att vara 
med.  
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2. Teori 
I detta avsnitt av min rapport kommer jag att gå in på de teorier som ligger till 
grund för min studie och gestaltning. Hela teoridelen kommer att byggas upp med 
hjälp av tydliga rubrikindelningar och referenser. 

2.1 Läroboksspråk 
Eftersom jag ska undersöka och analysera textinnehåll i ett läromedelsmaterial 
behöver jag ta stöd i vad som kännetecknar språket i ett läromedel. Strömqvist 
(1999, s. 7, 8) menar att läroboksspråk ska vara begripligt och lättläst och följa 
skrivkonventioner, språket måste också vara levande, varierande och fånga läsaren. 
Men det är inte bara texten i sig som är viktig utan även formgivningen och att det 
finns ett samspel mellan text och bild. En god struktur underlättar läsbarheten och 
för att målgruppen ska till sig innehållet behöver sändaren använda sig av ord och 
uttryckssätt som är genomtänkta. Författarna skriver dock att man bör tänka på att 
ett enkelt språk inte nödvändigtvis gör det läsbart och syftar då på korta ord och 
meningar. Det handlar snarare om att hitta ett uttryckssätt som är precist för 
textinnehållet och dess kontext och användningen av målande formuleringar. De 
menar vidare att rubriksättningen är viktig på två sätt, den ska väcka intresse men 
viktigast av allt är att den ger läsaren en god överblick och förståelse för hur texten 
ska läsas. Författarna nämner återigen hur viktigt det är med den grafiska formen 
och att man är enhetlig i sin utformning, det vill säga att man exempelvis 
kursiverar text och använder tonplattor oberoende av texttyp.  

2.1.1 Läromedelsbilder 
Eriksson (2009, s. 48, 50, 55) skriver att det finns en allmän uppfattning om att 
bilder främjar uppfattningsförmågan när vi läser texter. Men det finns forskning 
som säger något helt annat menar författaren. Det har visat sig att det finns en viss 
problematik när framförallt skolbarn ska växla mellan text och bild. Om inte 
läsaren förstår innehållet i lärobokstexten är det också svårt att ta till sig bildens 
budskap. Eriksson skriver vidare att den senaste forskningen om illustrerade 
läromedel visar att bilder ofta behöver språkligt stöd, medan text utan illustrationer 
verkar fungera bättre för en del elever. Hon tar även upp olika kontexter och 
nämner här sändarens kontext, producenten samt läsaren. Författaren menar att 
exempelvis en bok som innehåller bilder har en inre och yttre kontext. Bilden som 
förekommer i boken är den inre och boken själv är den yttre kontexten. Hon tar 
även upp en viktig aspekt i läromedel och faktaböcker, där hon menar att bilderna 
som utformats behöver anknyta till betydelsefulla delar av textinnehållet. Det är 
också viktigt att läsaren förstår hur en bild ska avläsas och att det finns markeringar 
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och bildtexter i anslutning till bilden. Det måste även finnas ett syfte med de texter 
bilder och illustrationer som sändaren väljer att visa menar Eriksson.  

2.2 Läsbarhet 
I det material jag ska utgå från kommer jag att utföra en textanalys där jag ska 
undersöka skillnaden på den trycka och digitala texten. Jag behöver därför ta stöd i 
vad som menas med läsbarhet. Hellspong (2001, s. 85) skriver att en läsare behöver 
olika lässtrategier för att nå sitt läsmål. En lärobok kräver en annan typ av läsning 
än om vi läser en annons eller när vi letar efter en adress i en telefonkatalog. Han 
menar att läsmålen varierar beroende på texttypen och vad vi söker för typ av 
information. Det handlar också läsarens förkunskaper, läsvana och intressen. En 
text ställer olika krav på en läsare och ju mer motivation och ansträngning det tar 
att läsa en text desto svårare är den. Om en text uppfattas som svår beror det oftast 
på det innehållsliga men det kan också handla om meningsbyggnad och vilka 
ordval som används. 

2.2.1 Läslighet 
Hellspong (2001, s. 85) skriver vidare att man måste titta på den grafiska formen 
eftersom det kan påverka läsligheten. Han menar att det är viktigt att tänka på 
exempelvis, val av teckensnitt och en genomarbetad layout. 

2.3 Mer specialinriktad läsning på nätet 
Eftersom jag ska utgå från ett tryckt och digitalt material och skapa ett 
förbättringsförslag åt målgruppen behöver jag ta stöd i hur vi läser text i olika 
lässituationer. Holsanova (2010, s. 124-131) menar att många tillverkare kopierar 
och överför information från ett medie till ett annat utan att reflektera över hur 
mottagaren påverkas. Hon menar att en stor del av informationen vi tar emot 
dagligen finns i vår vardag och inte bara inom forskning och undervisning, som till 
exempel böcker och tidningar som går att läsa på läsplattor och på nätet. I tryckta 
medier finns det tydliga riktlinjer för vad som fungerar i en tidningslayout, men 
Holsanova menar att det finns en problematik i att de inte finns lika väletablerade 
riktlinjer när man utformar information på en läsplatta eller på nätet. I en studie 
som författaren har utfört visar det sig att läsningen skiljer sig drastiskt åt när man 
jämför pappersläsning med nättidningsläsning. Det visade sig att de som läste 
tidningar på nätet ville hålla sig uppdaterade och få en snabb överblick över 
aktuella händelser.  

De som läste papperstidningar ansåg att de fick bättre översikt och läsningen 
ansågs avkopplande, en negativ aspekt var dok att papperstidningens storlek var 
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klumpigt. Holsanova menar att läsningen på skärm blir flyktig och det är lätt att 
läsaren lämnar sidan eller deltar i någon annan aktivitet samtidigt. Hon menar 
vidare att läsaren har svårt att greppa nättidningens storlek och sidantal och många 
av deltagarna i undersökningen hade svårt att orientera sig och navigera på sidan. 
Resultatet av undersökningen visade att pappersläsning främjar läsningen medan 
nättidningsläsaren sällan läser texten på djupet utan scannar av innehållet, detta 
gäller även läsning på en läsplatta.   

2.4 Samspelet mellan språk och bild 
Holsanova (2010, s. 52-55) tar upp vikten av att komplettera textinnehåll med 
bilder. Detta är särskilt viktigt i barnböcker eftersom det understödjer och hjälper 
till för läsaren att se ett sammanhang. Författaren hänvisar till Roland Barthes, 
litteraturvetare och semiotiker, som tar upp två relationer när det handlar om 
samspel mellan text och bild. Den ena är förankring vilket betyder att en bild 
behöver en språklig beskrivning som i sin tur gör att läsaren kan förstå bildens 
syfte. Den andra relationen är anknytning som betyder att språk och bild 
kompletterar varandra, vilket gör att informationen får en tydligare koppling. Detta 
förekommer till exempel i bildserier där text och bild behöver lika mycket 
utrymme. Text och bild kan alltså konkretisera något. Bilden kan fungera som ett 
komplement till text genom exempelvis illustrationer och bidra med stämning och 
förstärka något som nämns i texten. När text och bild talar samma språk, 
kompletterar eller vägleder blir det lättare för läsaren att ta till sig budskapet. 
Holsanova nämner att det finns visualisering i en text och av en skriven text. Det 
förstnämnda handlar om illustrationer och bilder medan det sistnämnda handlar om 
den grafiska presentationen och hur saker och ting struktureras och hör ihop. 
Författaren tar upp att det kan handla om fet eller kursiv stil när vi vill påvisa något 
viktigt i en text, storlek på typsnitt eller linjer och ramar som visar vad som hör 
ihop och ger läsaren en överblick. 

Reichenberg (2014, s.32) skriver att elever har lättare att förstå en text om det finns 
bilder som förtydligar innehållet. Exempelvis kan en faktatext som består av 
krångliga formuleringar bli enklare att förstå med hjälp av en tydlig gestaltning. 
Men Reichenberg menar att vi behöver olika mycket hjälp för att kunna tyda en 
bild. Är man lässvag räcker inte bilden i sig, det måste finnas hänvisningar i texten. 
Ibland kan det vara andra faktorer som påverkar vårt intryck av en bild. Det kan till 
exempel vara för många bilder på samma yta, eller att viktiga detaljer i en bild inte 
syns på grund av komprimering. Reichenberg menar att man måste vara försiktig 
med för många synintryck eftersom detta kan leda till att eleverna inte vet vad som 
är viktigt i informationen och var de ska börja läsa.  
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2.5 Text och form 
Englund Hjalmarsson & Guldbrand (2012, s. 125) skriver om läsning på nätet och 
vikten av att tänka på textens utformning, eftersom det kan påverka läsbarheten. 
Om man ska underlätta för läsaren bör formgivningen vara så enkel som möjligt 
menar författarna. Det är lätt att läsaren tappar koncentrationen om formgivningen 
tar över. Det behöver inte vara stora avvikelser som stör läsaren, det kan räcka med 
att texten ska läsa på en skärm. Det finns inget som säger att den yngre 
generationen ska vara mer erfarna än den äldre hävdar författarna och menar att det 
snarare handlar om den kognitiva förmågan. Enligt Englund Hjalmarsson & 
Guldbrand (2012, s. 127, 129,131) finns det vissa riktlinjer kring vilka typsnitt som 
fungerar bättre än andra på skärm. Valet av typsnitt beror på mottagaren, texttyp 
och sammanhang. Författarna menar att linjära typsnitt som exempelvis Verdana 
lämpar sig väl för skärmläsning, eftersom de har en enklare form. När de handlar 
om antikva typsnitt fungerar exempelvis Cambria, Minion och Georgia. Ofta sätter 
man brödtext i tryckt format i 10-12 punkter vilket också fungerar på skärm men 
textens utseende kan se olika ut beroende på enhet.  

     

2.6 Multimodalitet  
Björkvall (2009, s. 8, 9) menar att texter som består av andra element än bara text 
är multimodala. Det innebär att texten kan innefatta bilder, musik och tal. Han 
skriver att de läromedel som skolelever möter idag till största del är multimodala, 
men då syftar han inte bara på läromedlet i sig utan all den information som finns 
runt omkring dem, exempelvis webb- och reklamtexter. 

Även Holsanova (2010, s.104-106) tar upp ämnet multimodalitet. Hon skriver att 
multimodala texter kan vara komplicerade för mottagen förstå. Eftersom texten inte 
är linjär och består av visuella element behöver mottagaren kunna navigera i 
materialet och veta var texten börjar och slutar. Holsanova menar att det finns olika 
principer när det gäller instruktionsdesign som ska främja läsningen och 
uppfattningen av texten. Dessa principer eller ledtrådsstrukturer som författaren tar 
upp kan vara: grafiska, visuella och språkliga. Hon nämner bland annat paratexter, 
avgränsning av visuella element och betoningen av centrala ord. I en undersökning 
som författaren gjort visade det sig att layouten spelar stor roll i en multimodal 
text, både för läsningen och förståelsen. Det framkom också i undersökningen att 
det bör vara kortare mellanrum mellan text- och bildelement för att läsaren lättare 
ska förstå sambandet.  
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2.7 Hierarkier 
Lupton (2010, s. 132) skriver att typografisk hierarki handlar om hur ett innehåll 
organiseras. Detta kan man göra genom att betona och förstärka vissa element. När 
man underordnar andra element kan läsaren lättare förstå ingången och slutet av en 
text och sortera och plocka ut vad som är viktigt. Lupton menar att man kan göra 
denna underordning genom färgval, teckengrad, stil och placering.  

Bergström (2015, s. 232) nämner kontrast i bilder och typografi och nämner 
storlek, styrka, form och färg. Han menar att olikstora bilder intill varandra 
fungerar bättre än två i samma storlek. Vidare nämner han att mörka bilder och 
dominerande rubriker bör användas ihop med illustrationer i ljusa färger och luftig 
brödtext. Författaren tar även upp kontrast i form vilket han menar skapas med 
hjälp av olikformade bilder, exempelvis en kvadratisk bild tillsammans med en 
rund. När det handlar om färgkontrast skriver Bergström att detta kan skapas 
genom exempelvis en färgsatt bakgrund där motsatta sidan är svartvit. 

2.8 Komposition och disposition 
Lagerholm (2008, s. 145, 146) menar att en text utan god struktur blir svår att ta till 
sig oavsett om det är en lätt eller svår text. Strukturen hjälper läsaren att förstå 
vilken stil och funktion texten har. När det handlar om textens disposition skriver 
Lagerholm att det har att göra med hur innehållet är fördelat i stora drag och hur 
man väljer att visa upp det. Man kan till exempel använda sig av tidsdisposition, 
vilket innebär att texten framställs i en viss tidsordning. Detta är, enligt författaren 
vanligt i berättelser och sagor där läsaren förflyttas framåt. I en berättelse kan dock 
tidsdispositionen skifta, sändaren kan inleda mitt i och ge bakgrunden till 
händelsen längre fram.  

2.8.1 Kompositionens betydelse 
Även Björkvall (2009, s. 84-85) går in på komposition. Han nämner att både 
webbsidor och uppslag i tidskrifter innehåller ord och bilder som inte hamnat där 
av en slump. Författaren menar att de olika elementen på exempelvis ett uppslag 
anknyter till varandra för att skapa betydelsefulla och funktionella texter. Vidare 
nämner Björkvall att komposition inte enbart handlar om placeringen av 
textelement utan också hur de framträder i förhållande till andra. Han tar även upp 
den stora skillnaden mellan exempelvis en tryckt reklamannons och en webbsida. 
På en webbsida är det svårt att avgöra hur mycket utrymme som finns, det finns 
ingen början och slut på samma sätt som det gör i det tryckta materialet där man 
kan överblicka helheten av en sida. Björkvall (2009, s. 100,101) nämner begreppet 
visuell framskjutenhet i multimodala texter. Han menar att viktiga textelement kan 
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framhävas gentemot andra för att påvisa att det är viktiga, vilket också kan göras 
omvänt, det vill säga att de framträder mindre. Men vad som anses viktigt i en text 
beror inte bara på hur texten är presenterad menar författaren. Det handlar också 
om vad läsaren uppfattar som viktigt. Björkvall nämner också storlek som en 
tillgång när det handlar om visuell framskjutenhet, vilket kan påvisas i både bilder 
och rubriker. En rubrik mot en brödtext, kursivering eller fet stil på en text är också 
ett sätt att betona något viktigt.   

2.10 Källkritik 
Denscombe (2016, s. 326, 327) tar upp trovärdighet i artiklar, tidskrifter och 
böcker. Han menar att man måste granska de källor som ska användas för att 
bedöma hur tillförlitliga de är. När det handlar om tidskrifter kan man titta på hur 
aktuell den är, en äldre tidskrift är oftast bra, men det innebär inte att en ny 
automatiskt är sämre. Man kan också undersöka vem som har gett ut tidskriften, 
om namnet på tidskiften har ett gott rykte, och att det framgår att materialet har 
blivit granskat. När man ska utvärdera källor från böcker bör man undersöka vilket 
förlag som har gett ut boken, samt antalet upplagor eftersom detta säger något om 
bokens efterfrågan.  

I boken Läroboksspråk får läsaren ta del av hur läroboksspråk ser ut. 
Språkforskarna Ulla Ekwall, Lars Melin, Björn Melander samt Carin Sandqvist har 
valt ut läromedel som de i analyserar och diskuterar i boken. Jag anser att boken 
kan vara till stor hjälp då jag ska undersöka läsbarhet och layout i läromedel. Siw 
Strömqvist som är textredaktör är universitetslektor och boken är tryckt med stöd 
från HSFR (Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Detta är den 
andra upplagan, den trycktes 1999 vilket kanske påvisar att boken har gott 
anseende. 

När jag valde källor angående multimodalitet, läsbarhet och disposition har jag i de 
flesta fall använt mig av tidigare kurslitteratur. Författarna forskar inom områden 
som svenska, retorik, nordiska språk och kognitionsvetenskap. I Myter och 
sanningar om läsning påvisas både forskningsresultat och rekommendationer för 
hur vi kan skriva läsvänliga texter. Däremot är målgruppen i Holsanovas studier 
vuxna och inte barn som min målgrupp är. Därför har jag även tittat på Den 
visuella texten av Anders Björkwall som i boken diskuterar vikten av textens layout 
i exempelvis skolmaterial. När det gäller trovärdiga källor angående hierarkier är 
Thinking with type av Ellen Lupton den bok jag har hittat som tar upp begreppet. 
Jag använder även Bo Bergströms bok Effektiv visuell kommunikation. Bergström 
använder dock ordet kontrast och inte hierarkier. Jag anser dock att deras 
resonemang kring begreppen är likvärdiga. Bo Bergström har en kandidatexamen i 
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konst-, litteratur och pedagogik och föreläser och utbildar i ämnet visuell 
kommunikation, både i Sverige och utomlands. Jag anser att Bergströms långa 
arbetslivserfarenhet i kombination med relevant utbildning känns trovärdig, trots 
att boken kan ses som en handbok då den saknar referenser. Boken Klarspråk på 
nätet kan även den ses som en handbok med olika rekommendationer för hur man 
lämpligast skriver texter på nätet. I boken refererar författarna bland annat till 
språkforskaren Lars Melin i kapitlet Text och form.  
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3. Tidigare forskning 
Jag har studerat två avhandlingar som jag har hittat när jag har sökt på forskning 
angående digitala läromedel. Den första avhandlingen handlar om det digitala 
läsandet och den sistnämnda beskriver vad ett digitalt läromedel är.  

Den första avhandlingen, Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat, är 
skriven av Maria Rasmusson. Syftet med studien var att undersöka hur 
läsförståelsen ser ut i tryckta traditionella texter jämförelsevis med digitala texter. 
Hon undersökte detta utifrån olika bakgrundsfaktorer, som exempelvis 
dataspelsvanor och könsskillnader. Författaren utgår från en hypotes i sin studie där 
hon menar att läsförståelsen påverkas beroende på textens utformning, vilken typ 
av text man läser, samt i vilket sammanhang den uppträder. Hon har därför delat in 
arbetet och undersökt läsförståelse av traditionella texter, digitala texter, samt 
traditionella texter på skärm. Med traditionella texter menas läsning och förståelse 
av text i exempelvis en lärobok där texten för det mesta är linjär och illustrationer 
kan förekomma. Läsförståelse av digitala texter innebär att kunna ta till sig text 
som kan bestå av exempelvis ljud, hyperlänkar och bilder, samt traditionella texter 
på skärm. Läsförståelse av traditionella texter på skärm innebär att texten påminner 
om det tryckta formatet. De innehåller oftast inga hyperlänkar och är linjära. 
Rasmusson, (2015, s. 3, 4). Fyra delstudier utfördes och den första påvisade att 
läsning av faktatexter på skärm gav ett lägre resultat än på papper, vilket även 
tidigare forskning inom området har visat. Enligt Rasmusson kan detta bero på att 
eleverna har möjlighet att göra egna anteckningar och stryka under texten, som inte 
är möjligt på en skärm. I den andra studien visade det sig det sig att pojkar 
lyckades bättre i att navigera på en sida och avläsa symboler och bilder. Detta 
menar Rasmusson kan bero på att pojkarna har mer spelvana och praktisk 
erfarenhet än flickorna. Däremot var flickornas läsförmåga i traditionell läsning 
bättre än pojkarnas.  

Författaren såg också i en annan delstudie vikten av att eleverna måste kunna tolka 
bilder och text tillsammans, det vill säga multimodala texter, för att förstå dess 
innehåll. Det framkom också att eleverna behöver vara källkritiska till det material 
som finns och kunna hantera exempelvis en läsplatta eller dator. Resultatet av 
studierna visar att det är skillnader på hur vi läser på skärm och på papper (2015, s. 
64-72).  

Den andra avhandlingen som jag har studerat är What makes a good educational 
softwere och är skriven av Björn Sjödén. Artikeln jag har valt är en avgränsning 
där författaren tar upp problematiken kring det stora utbudet av digitala läromedel 
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på nätet. Det framkommer i Sjödéns avhandling att lärarna har svårt att veta vad de 
ska välja för läromedel, vad gäller kvalitet och vad som är lämpligt för 
undervisningen. Många läromedel som finns på nätet är inte forskningsbaserade 
och granskade, enligt Sjödén (2015, s. 79). I artikeln tar författaren upp tre 
riktlinjer som man bör titta på för att klargöra om ett läromedel uppfyller de krav 
som ställs. Den första riktlinjen handlar om representation, det vill säga hur 
materialet framställs på skärmen och hur väl mottagaren tar till sig informationen. 
Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom instruktioner, visuellt och muntligt. 
Här nämner författaren att många läromedelsproducenter gör misstaget att lägga 
stort fokus på den grafiska presentationen. Syftet med detta tycks vara att eleverna 
ska bli mer motiverade och lockade av att använda materialet. Här menar Sjödén 
att man bör skilja på ifall uppgiften i sig är motiverande att lösa och om det finns 
andra faktorer som lockar. Den andra riktlinjen, interaktion, handlar om hur väl 
eleven kan samspela med materialet och hur snabb feedback eleven får för att 
främja inlärningen. Här menar Sjödén att det är viktigt att det finns olika 
svårighetsgrader inbyggda i övningarna vilka digitala läromedel ofta saknar, på 
grund av olika begränsningar i de olika övningsmomenten. Den sista riktlinjen 
handlar om den sociala positioneringen, det vill säga hur väl eleven tar sig an en 
uppgift och att hen har kontroll över sitt eget lärande Sjödén (2015, s. 88-92).  

3.1 Källkritik 
Den första avhandlingen hittade jag på forskning.se och den andra på Skolverkets 
hemsida. Mycket av den forskning som finns, som behandlar både tryckta och 
digitala läromedel, är inriktade på pedagogik och fokuserar på undervisning och 
lärarens roll. Det gör även den första artikeln jag har tittat på, men jag anser att den 
kan vara värdefull i mitt fortsatta arbete då den handlar om läsning i två olika 
medier. I detta fall handlar artikeln om läsförståelse och inte läsbarhet som jag ska 
undersöka, jag anser dock att båda komponenter är minst lika viktiga för mitt 
arbete. Det framkommer också i artikeln att läsning på papper och på skärm skiljer 
sig åt. På en skärm behöver man scrolla och klicka sig fram vilket kan vara 
ansträngande och det kan även påverka läsrytmen. 

Den andra avhandlingen ligger inte lika nära mitt projekt eftersom författaren 
fokuserar på vad som kännetecknar ett bra digitalt läromedel och lärarens 
inställning och kunskaper om materialet. Jag tycker ändå att delar av artikeln är 
intressanta, exempelvis nämner Sjödén att den visuella presentationen av ett 
läromedel ofta är för grafiskt utsmyckade. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när 
jag ska utforma mitt gestaltningsförslag.  
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4. Metoder 
I det här avsnittet av min rapport kommer jag att gå igenom de metoder jag har 
valt för att kunna genomföra mitt arbete och för att kunna svara på min 
forskningsfråga. Jag kommer även motivera varför jag har valt metoderna och 
avsluta avsnittet med metodkritik.  

4.1 Förstudie 
I början av mitt arbete utförde jag två kvalitativa intervjuer för att få mer 
bakgrundsinformation om problemet och hur uppdragsgivaren arbetar fram 
läromedelsmaterialet. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 83) menar att 
intervjuer kan vara användbara under olika steg i en process. I ett tidigt stadie kan 
en sakkunnig person inom ett visst område bistå med värdefull information om hur 
exempelvis en produkt fungerar, och användarnas attityder och beteende gentemot 
produkten. Jag tog därför kontakt med Elisabeth Ivansson, som är utbildad lärare 
och arbetar som förlagsredaktör på Digilär och har arbetat med den digitala 
utgivningen av Puls-serien. Jag intervjuade även Anita Dolmark, grafisk 
formgivare på Natur och Kultur förlag, som arbetar med de tryckta läromedlen. 
Båda är väl insatta i läromedelsutgivning, både tryckt och digitalt.  

Jag utförde båda intervjuer över telefon där jag utgick från en lista med frågor. 
Intervjuerna spelades inte in men anteckningar med datum och intervjupersonernas 
namn dokumenterades. Jag använde mig av den semistrukturerade 
intervjustrukturen som Denscombe (2016, s.266) nämner. Han skriver att en 
semistrukturerad intervju har en tydlig ordningsföljd på de frågor som ska ställas, 
men ordningsföljden kan anpassas beroende på hur intervjupersonen svarar och 
utvecklar sina ideér. Detta stämmer väl in på intervjun med Elisabeth då jag utgick 
från listan men samtalet blev mer en spontan diskussion. Nedan följer listan med 
frågor som ställdes till Elisabeth Ivansson (Digilär).  

o Finns	det	några	begränsningar	i	det	digitala	formatet	när	det	gäller	
text	och	bildplacering?	

o Vilka	fördelar	har	ett	digitalt	material	jämfört	med	tryckt?	
o Vad	använder	ni	för	typsnitt	och	teckengrad	i	rubriker,	bröd-	och	

bildtexter?		
o Har	ni	några	speciella	riktlinjer	när	ni	ger	ut	digitalt	läromedel?			
	

Den andra intervjun utfördes för att ta reda på hur det tryckta materialet utformas 
och vilka eventuella riktlinjer som finns. Nedan följer de frågor som ställdes till 
Anita Dolmark, grafisk formgivare på Natur och kultur. 
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o Finns	det	några	riktlinjer	eller	krav	på	utformningen	när	du	arbetar	
med	en	bok?	

o Hur	tänker	du	när	du	väljer	typsnitt	och	bilder	till	materialet?	
o Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	man	utformar	ett	läromedelsmaterial?	
o Hur	mycket	bilder	och	andra	grafiska	inslag	bör	man	använda?	
o I	Puls-serien	(Geografi	Sverige)	finns	det	en	tydlig	indelning	av	

rubriker,	ingresser	och	brödtext.	Jobbar	ni	så	i	alla	läromedel?		

4.2 Textanalys 
Jag kommer att utföra en textanalys av det tryckta och digitala 
läromedelsmaterialet för att ta reda på vad som händer innehållsmässigt, språkligt 
och grafiskt när formatet ändras. Analysen kan även vara till hjälp när jag ska 
utforma mitt gestaltningsförslag. Jag kommer att utgå från sidorna 12, 13, 14 och 
15 i boken Puls Geografi Sverige och motsvarande uppslag i det digitala formatet. 
Att jag har valt dessa sidor beror på att det finns relativt mycket text och stora 
bildelement med bildtexter som skiljer sig mycket åt i det digitala formatet.  

4.2.1 Läsbarhetsanalys  
Jag kommer att analysera det tryckta materialet med hjälp av en läsbarhetsanalys. I 
den första analysen utgår jag från två uppslag i boken Puls Geografi Sverige. 
Hellspong (2001, s. 86) menar att syftet med en läsbarhetsanalys är att ta reda på 
vilka krav en text ställer på sin läsare, det vill säga hur lättläst texten är. Han 
nämner också läsbarhet, vilket handlar om den språkliga förståelsen. Med läslighet 
menas textens utformning och hur lätt texten är att läsa. Författaren tar upp att en 
läsbarhetsanalys lämpar sig väl för informativa texter som exempelvis läroböcker. I 
läsbarhetsanalysen utgår Hellspong (2001, s.87– 89) från lässituationen, det vill 
säga allt som innefattar textens användningsområde. Textens grafiska form, handlar 
om exempelvis storlek på texten och text och bild i samverkan. Textens språk 
handlar om hur väl texten är anpassad för läsaren och Textens innehåll innefattar 
exempelvis innehållsmängd och struktur. 

4.2.2 Komparativ analys 
Jag kommer att göra en komparativ analys av den digitala texten för att jämföra 
den digitala texten med det tryckta. Jag kommer främst titta på vad som skiljer dem 
åt i formen, eftersom det är samma faktatext jag analyserar. Hellspong (2001, s. 78 
–80) menar att en komparativ analys är lämplig när man vill jämföra exempelvis 
två texter med varandra, för att studera antingen vad som är gemensamt för dessa 
eller vad som skiljer dem åt. Man kan också titta på vad som är unikt för varje 
enskild text. När man undersöker texterna behöver man, enligt författaren, titta på: 
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sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen och stilen. När man tittar på 
textens sammanhang undersöker man bland annat texternas likheter och olikheter 
och de yttre egenskaperna. Man tittar också på hur språket skiljer sig åt, 
exempelvis ordförrådet och meningstyper och hur texten är styckeindelad. Med 
innehåll menas att man jämför de olika texttyperna med varandra innehållsligt, 
textens perspektiv, olika teman och sådant som kan stå mellan raderna. När man 
undersöker det sociala i texterna tittar man på tilltalet, attityder, värderingar samt 
språkhandlingar. Det vill säga om texten är informerande eller skämtsam. När man 
jämför stilen i texterna kan man studera om det finns obekanta ord eller om den ena 
texten är mer konkret än den andra. 

4.3 Prototyp 
För att ta reda på hur målgruppen upplever det digitala materialet utformade jag en 
prototyp. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s.157) menar att fysiska 
modeller av olika slag med fördel kan användas tidigt i ett arbete. Ett exempel på 
en fysisk modell kan exempelvis vara en kartong. Martin and Hanington (2012, s. 
138) skriver att hi-fi prototyper ger en mer tydlig bild av den slutgiltiga 
gestaltningen i både känsla och utseende. Författarna menar att denna prototyp kan 
vara användbar lite längre fram i designprocessen, där man kan testa hur 
användarna interagerar med materialet och hur användarvänlig den är. De behöver 
nödvändigtvis inte vara helt färdiga, men så nära slutresultatet som möjligt. 

Till min utprovning gjorde jag en hi-fi prototyp i samma mått som en läsplatta för 
att efterlikna det befintliga läromedlet så mycket som möjligt. Jag skapade ett 
förslag som målgruppen fick tycka till om och ett frågeformulär med 6 stycken 
frågor med 3 olika svarsalternativ. Merparten av frågorna var kvantitativa frågor 
med svarsalternativ ja, nej och vet inte. Tanken med utprovningen var att häften av 
deltagarna skulle titta på det befintliga digitala materialet och den andra delen mitt 
förslag. Jag ville ta reda på om eleverna förstod kopplingen mellan text och bild, 
om texten innehöll svåra ord och om det fanns något som störde deras läsning. 
Materialet grundas på de teorier jag fokuserar på i min studie, det vill säga 
läsbarhet, multimodalitet och text och bild i samverkan. Eftersom jag har jämfört 
text- och bildinnehåll i det tryckta och digitala materialet i mina textanalyser, ville 
jag plocka ut det som jag ansåg var tydligt i boken och lyfta in det i min prototyp 
för att undersöka hur eleverna upplevde de två förslagen.   

Under den första utprovningen deltog 6 stycken elever som något yngre än min 
primära målgrupp (9-10 år). Eleverna fick sitta tillsammans med mig i ett 
grupprum för att få lugn och ro. För att undvika att eleverna skulle bli nervösa kom 
jag överens med läraren att de fick sitta två och två. Veckan innan utprovningen 
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hade läraren gått ut med information till föräldrar och elever om utprovningen, 
även en samtyckesblankett skickades ut. De elever som deltog hade olika 
förkunskaper, motivation och kön för att det skulle ge en så rättvis bild som 
möjligt. Jag var nog med att påtala att eleverna fick avbryta när de ville och att det 
inte fanns några rätt eller fel under utprovningen. Viktigt att påpeka i denna 
utprovning är att jag enbart hann testa det befintliga materialet från Digilär. 

Den andra utprovningen gick till på samma sätt, fast med min primära målgrupp, 
det vill säga 11–12 åringar. Det var 7 stycken elever som deltog. Den här gången 
fick eleverna titta på Digilärs material och svara på frågor och sedan titta på mitt 
förslag. Även i denna utprovning fick eleverna sitta två och två och eleverna hade 
olika förkunskaper, motivation och kön. Eftersom det blev ojämnt antal elever i 
denna utprovning blev det 3 elever under en sittning.  

4.4 Deltagande observation 
Under utprovningen satt jag tillsammans med eleverna, dels för att lyssna på hur de 
resonerade när de undersökte materialet och dels för att vara behjälplig om de 
undrade över något. De fick även svara på frågor kopplade till läromedlet. Wikberg 
Nilsson, Eriksson och Törlind (2016, s. 85) nämner deltagande observation som en 
metod där man kan ställa frågor, iaktta, lyssna och uppleva hur användaren tar sig 
an en uppgift. Det är viktigt att användaren blir informerad om syftet med 
materialet och vill man fotografera eller filma måste man få ett godkännande av 
deltagaren. Som jag nämnde i stycket ovan var eleverna väl informerade om varför 
jag skulle göra detta arbete. Jag berättade att jag skulle iaktta, lyssna och anteckna 
medan eleverna diskuterade. Jag var också tydlig med att påtala att det inte var 
eleverna jag testade utan mitt material.  

4.5 Metodkritik 
I läsbarhetsanalysen har jag fått göra vissa antaganden precis som Hellspong 
nämner (2001, s. 86) Det är svårt för mig att avgöra hur motiverad en läsare är och 
vilka förkunskaper hen har. Hellspong menar att det bästa sättet att ta reda på det är 
att göra en utprovning av texten, vilket jag också har gjort. Två av mina intervjuer 
har skett över telefon, nackdelen med det kan vara att mötet inte blir lika 
personligt. Jag anser dock att den information jag behövde inte krävde ett möte på 
plats. Den tredje intervjun däremot var fysisk. Under min utprovning insåg jag att 
det inte var helt lätt att formulera frågor till en ung målgrupp. De flesta av mina 
frågor var ja och nej - frågor det gav inte så mycket utan det var diskussionen med 
eleverna som var givande. I den första utprovningen var testpersonerna yngre än 
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den primära målgruppen. På inrådan av läraren visade jag bara det befintliga 
digitala materialet eftersom hen ansåg att det kunde bli för mycket att visa båda.  

I den andra utprovningen fick testpersonerna titta på det befintliga materialet först 
och sedan jämföra med min prototyp. Nu i efterhand inser jag att det hade varit 
bättre att dela upp dem så att hälften tittade på mitt förslag och resen av gruppen 
enbart det befintliga. Trots att jag utgick från två uppslag upplevde jag att det blev 
för mycket, framförallt för de yngre eleverna. I båda utprovningar var det två elever 
åt gången, vilket påverkade resultatet. När eleverna svarade på frågorna skrev de av 
vad kompisen skrev eller blev osäkra. I den första utprovningen var jag obekant för 
testpersonerna, möjligen kände de igen mig till utseendet. I den andra utprovningen 
är jag bekant för de flesta som deltog, vilket också kan ha påverkat resultatet. 
Testpersonerna i min andra utprovning fick dock ingen information om att jag 
skapat det ena förslaget, eftersom det hade kunnat leda till ett mer partiskt svar.  
Det finns för - och nackdelar när man är delaktig i en utprovning. Det var intressant 
att se och lyssna på hur eleverna resonerade kring materialet men det var svårt att 
veta hur mycket jag fick lägga mig i. Jag var dock noga med att inte ställa ledande 
frågor. Något jag tar med mig från min utprovning är: Förbered ditt material i god 
tid. Jag befann mig på skolan i långt innan utprovningen, men på grund av dålig 
internetuppkoppling, drog det ut på tiden. Jag upptäckte också att mina frågor till 
eleverna inte gav så mycket. Det var diskussionen som blev givande. Det är också 
viktigt att nämna att det digitala materialet från Digilär är en testversion. Det är inte 
säkert att det färdiga materialet ser likadant ut. Om utprovningen hade genomförts 
på elever där det digitala läromedlet används hade resultatet troligtvis sett 
annorlunda ut eftersom eleverna får en genomgång av läraren.  
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5. Resultat 
I den här delen av rapporten redovisas resultaten från mina tre intervjuer, 
läsbarhetsanalysen, den komparativa analysen samt utprovningen. 

5.1 Resultat av intervju med Elisabeth Ivansson (Digilär) 
Elisabeth Ivansson arbetar som förlagsredaktör på Digilär, hon har tidigare arbetat 
med tryckt läromedelsutgivning och som lärare. Elisabeth menar att ambitionen 
med det digitala läromedlet är att göra den lättillgänglig. Hon menar att det finns 
fler begränsningar med en bok, exempelvis tar bilder oftast för stor plats och boken 
får inte bli för tjock på grund av vikten. Elisabeth berättar att det blir mycket 
kompromisser när man ska föra över det tryckta materialet, det gäller att veta vad 
de ville säga med ett visst uppslag. Det blir mycket diskussioner om hur text och 
bild samspelar.  

Det finns många funktioner i det digitala som kan hjälpa läsaren säger Elisabeth, 
exempelvis inspelad brödtext som kan läsas upp och läslinjal om man tappar bort 
sig på raderna. I det digitala materialet använder man sig av något som kallas 
ettrubrik där kapitelrubriken ligger överst, den mittersta rubriken står för 
textstycket och den nedersta för arbetsområdet. 

En begränsning i verktyget som Elisabeth arbetar i är att bilder inte kan ligga 
bredvid varandra, eftersom de hakar fast. Anledningen till att det inte går beror på 
att formatet anpassas efter telefon eller läsplatta. Om man behöver visa fler bilder 
används en bildväxlare. En nackdel med kan vara att, framför allt yngre barn, inte 
ser alla bilder då om de missar den funktionen. Typsnittet kan eleverna själva ställa 
in och ändra. Ett typsnitt som finns för barn med dyslexi är Dyslexia som är 
framtaget av forskare och ska vara lättare för ögat att läsa. Det går att stänga av 
bilder och enbart se texten om eleverna blir störda av dem och det finns 
självrättande uppgifter i varje kapitel. 

Elisabeth tycker att fördelen med digitalt är att det är lättare att ändra saker i 
materialet än när det är tryckt. Men fördelen med pappersbok är att läraren vet vad 
eleven gör. Det finns inga länkar i elevernas material som är anpassat för 
mellanstadieelever berättar Elisabeth. Däremot finns det gula markeringar i 
brödtexten när det finns svåra och främmande ord. En nackdel med digitalt 
läromedel är att lärarna ofta är skeptiska till ett nytt format, det är skrämmande och 
ett stort steg att ta för många berättar Elisabeth. Men det ser olika ut på olika 
skolor. En del är vana vid böcker och andra använder både och. Elisabeth säger att 
man utgår från ett centralt innehåll i det digitala materialet och eftersom Digilär är 
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en del av Natur och kultur ställer det höga krav läromedlet. Om läroplanen ändras 
eller om Natur och kultur reviderar något i sitt material måste Elisabeth ”göra om” 
i den digitala versionen.  

5.2 Resultat av intervju med Anita Dolmark (Natur och 
kultur) 
Anita Dolmark arbetar som grafisk formgivare på Natur och Kultur. Hon berättar 
att de tänker mycket på bild och form i läromedel. Anita brukar göra ett 
formförslag tidigt i processen tillsammans med projektledare, redaktörer och 
författare där de fattar beslut om vissa riktlinjer. Man utgår alltid från målgruppen 
och ibland utför man användartester på både elever och ibland lärare. Detta gör 
man för att ta reda hur mycket text som får plats på en sida vilken teckengrad och 
typsnitt som ska användas, lämpligt radavstånd, rubrikindelning samt hur kapitlet 
ska börja. Anita berättar att det finns vissa riktlinjer att förhålla sig till när det 
gäller just PULS-serien. På ett uppslag ska alltid sammanhängande information 
visas. Ett nytt kapitel ska alltid visas med en färgad bård i över-och underkant på 
sidan. Kapitelrubriken är satt i Sassoon, ingress Myriad Semibold och brödtext 
Minion Pro Regular. 

5.3 Resultat av läsbarhetsanalys 
I läsbarhetsanalysen utgår jag från sidorna 12–15 i boken Puls Geografi Sverige. 

5.3.1 Lässituationen 
Boken riktar sig till mellanstadielever i åldrarna 10–12 år. Elevernas förkunskaper 
och motivation kan säkerligen se olika ut beroende på intresse för ämnet samt 
elevernas språkkunskaper. Ett läsmål kan vara att lära sig något specifikt från ett 
kapitel eller svara på frågor kring en uppgift. Hur mycket av textinnehållet eleverna 
läser är svårt att avgöra men eftersom uppslagen innehåller många färgglada bilder 
kan det eventuellt inspirera till vidare läsning. 

5.3.2 Textens grafiska form 
På det första uppslagets vänstra sida finns en rubrik, ingress, brödtext, faktaruta 
och bildtext. Faktarutan innehåller en punktlista. Brödtexten är styckesindelad, på 
det första uppslagets vänstra sida finns det två och på den högra ett textstycke. På 
det andra uppslaget finns en huvudrubrik samt en underrubrik. Även på dessa två 
uppslag är texten styckesindelad. Rubrikerna på de två uppslagen har en blå färg 
förutom kapitelrubriken på första uppslaget som är vit. Bilderna på sidorna upptar 
en stor del av sidan och är detaljerade och färgglada. På sidan 13 och 15 finns en 
förtydligande bild som förklarar vad bilden säger. Exempelvis bilden på solen i 
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genomskärning. Bildtexter förekommer både i nederkant på sidorna, i bilden eller 
bredvid. Där kapitlet startar finns det en blå bård i över- och underkant på sidan. 
Brödtexten är ett antikva typsnitt och i rubriker, bildtexter samt i ingressen används 
en sanserif.  

5.3.3 Textens språk 
Jag upplever att språket är anpassat till målgruppen, det förekommer dock en del 
svåra ord, men dessa förklaras ofta i direkt anslutning till meningen innan, eller i en 
bildtext. Texten innehåller många sammansatta ord till exempel: himlakropp, 
rymddräkter och gasmolnet vilket Hellspong (2001, s. 26) menar är typiskt för 
innehållstunga texter. I detta fall är det svårt att undvika främmande ord och 
sammansättningar eftersom det är en faktatext. Radlängderna på uppslagen varierar 
men det är relativt korta. På sidan 14, det vänstra uppslaget, innehåller det översta 
stycket 21 tecken. Hellmark (2006, s. 31) menar att en radlängd på cirka 55–65 
tecken är att föredra. Att raderna i boken är så korta kan bero på målgruppens olika 
förkunskaper samt att textinnehållet måste anpassas efter bildernas placering. I 
övrigt finns en tydlig röd tråd genom texten och kompositionen är läsvänlig. 

5.3.4 Textens innehåll 
Textens innehåll kan möjligen ställa vissa förkunskapskrav på läsaren men 
eftersom varje kapitel ger en introduktion om ämnet kan det möjligen underlätta för 
läsaren. De ord som är obekanta för läsaren och kan upplevas som svåra förklaras 
genom bilder, bildtexter eller i brödtexten.  

5.3.5 Textens sociala funktion 
Något som utmärker textens sociala funktion är det personliga tilltalet till läsaren. 
Tanken med det är nog att engagera läsarna och få dem att reflektera över saker i 
texten. Det personliga tilltalet förekommer inte överallt i texten, men i stycket på 
sidan 12 blir detta tydligt. 

”Om du skulle sitta i en satellit ute i rymden och titta ner på jorden, skulle du 
tydligt se att jorden är rund som ett klot.” Även i faktarutan på samma sida finns 
du-tilltalet i rubriken. På sidan 13 ställs även en fråga till läsaren: ”Vad tror 
du?”Hellspong (2001, s. 49,50) beskriver detta som den sociala ramen vilket 
betyder att det finns ett samspel mellan sändare och mottagare i texten. Han 
nämner vidare att en text kan representeras av en gemensam röst, det vill säga sitt 
egna textjag. Det syns tydligt på sidan 14 och 15 där ordet vår och vi i finns i 
texten. En fråga som ställs i en text beskriver Hellspong som direkt anföring. 
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5.3.6 Sammanfattning av Läsbarhetsanalys  
Beroende på elevens förkunskaper och motivation för ämnet geografi upplever jag 
att läsbarheten på de båda uppslagen är god. Det finns en kapitelrubrik, 
huvudrubriker och underrubriker som vägleder läsaren genom texten. Däremot blir 
texten lite hackig på sina ställen på grund av korta ord och meningar. Det finns en 
blandning av du-tilltal och neutral ton i texten vilket gör att det känns som två olika 
texter. Det förekommer många ord som möjligen kan uppfattas som svåra av 
målgruppen men de flesta förklaras genom bilder eller textförklaringar längst ner 
på sidan. Text och bild samverkar på båda uppslag, däremot hamnar bildtexten på 
olika ställen och ibland nära brödtexten. En nackdel med de stora bilderna kan vara 
att de stjäl uppmärksamhet från texten. 

5.3.7 Resultat av komparativ analys 
I den komparativa analysen utgår jag från den digitala texten som motsvarar 
bokens två uppslag. Jag kommer främst att gå in på vad som skiljer texterna åt i 
formen och innehållsligt, eftersom det är samma text jag undersöker i det digitala 
formatet. Jag studerar den digitala texten från en läsplatta vilket jag har gjort för att 
avgränsa mig i mitt arbete. Viktigt att påpeka är att den version jag studerar är en 
testversion, vilket innebär att alla funktioner inte finns tillgängliga än. Jag kommer 
att avsluta med en sammanfattning där jag går igenom likheter och skillnader i de 
båda materialen. 

5.3.8 Sammanhanget 
I det digitala materialet möts man av tre rubriker under varandra på det första 
uppslaget som motsvarar sida 12 i boken. Den översta rubriken är den minsta och 
är satt i versaler. Den mittersta rubriken är störst i teckengrad. Både den övre och 
mittersta rubriken är ett sanserif-typsnitt. Den undre rubriken är däremot ett 
antikva-typsnitt. Det finns en siffra framför den understa rubriken som antagligen 
står för numret på kapitlet. Det känns oklart vilken rubrik som är kapitelrubrik men 
eftersom jag vet att motsvarande kapitel i boken heter Vår jord borde det rimligen 
vara detsamma i det digitala materialet. Under de tre rubrikerna finns det en bild på 
jordklotet följt av en bildtext under. Här upptar bilden nästan hela sidan om man 
jämför med boken. Under bildtexten finns det ingen tydlig ingress som i boken 
men samma text. I boken ligger motsvarande text i ett textblock med indrag, i den 
digitala texten är det blankrad. Ett ord i textstycket, kontinenter, är markerad med 
gul färg. Klickar man på den får man upp en förklaring till ordet som man även kan 
spara i en ordlista.  
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Faktarutan som finns i boken finns inte i det digitala uppslaget. I det tryckta 
materialet förekom det förtydligande bildtexter både inuti bilden och under. Det 
fanns även bilder i bilden för att tydliggöra något. I det digitala materialet hamnar 
bilderna efter varandra, exempelvis bilden på vårt solsystem och vintergatan. Detta 
kanske kan försvåra för mottagaren eftersom kopplingen mellan de två bilderna 
inte blir lika tydlig som i boken. Detta blir extra tydlig när man jämför bilden på 
solen i genomskärning. I boken finns text i bilden som påvisar de olika delarna, 
jordskorpa, manteln, yttre kärnan och inre kärna. I det digitala finns detta inte med 
på samma bild, däremot beskriver man delarna i brödtexten. Här kan läsaren 
återigen klicka på de gulmarkerade orden för att få svar på vad exempelvis mantel 
är för något.  

När man har scrollat ner halvvägs på sidan tar innehållet slut och man möts av en 
ruta, klickar på den kommer man till arbetsuppgifter där man kan testa 
ordförståelse. Trots att teckengraden är mindre än i det tryckta materialet, 
uppskattningsvis 10 punkter, upplever jag inga svårigheter att läsa texten. Hellmark 
(2006, s. 30–31) menar att barn i 6–8 års åldern och personer med synproblem kan 
behöva en teckengrad som överstiger 12 punkter. I övrigt anser han att 10–12 
punkter fungerar bra för de flesta barn. Brödtexten är ett antikva-typsnitt, likaså 
bildtexterna som ser ut att vara kursiverade. Radlängden i det digitala formatet är 
något längre än i boken. Enligt Hellmark (2006, s. 31) bör radlängden inte 
överstiga 55–65 tecken och inte vara kortare än 35–40 tecken. I boken ligger 
radlängderna under 30 tecken per rad och i det digitala materialet cirka 33 tecken 
per rad. 

5.3.9 Innehållet 
Innehållsligt är det samma text som i boken, men ett textstycke i boken ser inte 
likadant i den digitala texten. Under rubriken Vår plats i universum kan man se att 
texten är omskriven i den första delen, efter det kommer en bild och den 
återstående texten som finns i boken. Ett annat textstycke under samma rubrik Vår 
plats i universum hamnar under nästkommande kapitel 1, Vår jord.  

5.3.10 Sammanfattning 
Syftet med den komparativa analysen var att jämföra den digitala texten med den 
trycka för att se om innehållet förändrades och om det fanns några likheter 
sinsemellan. Det är svårt att upptäcka några likheter i materialet, till största del är 
textinnehållet detsamma, men placeringen och textmängden förändras i det digitala 
formatet. På några ställen har texten brutits upp och delar av texten hamnar under 
nästkommande bild. Teckengraden var betydligt mindre på skärmen om man 
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jämför med boken, likaså rubriksättning och bildtexter såg annorlunda ut på skärm. 
Det var också svårt att avgöra vad som var kapitelrubrik och underrubriker när det 
blev tre rubriknivåer under varandra. Den stora skillnaden är givetvis att man inte 
som läsare kan överblicka vad något börjar och slutar på en skärm. Det ställer krav 
på att läsaren vet hur man ska navigera på sidan. Läsbarheten kan påverkas av det 
otydliga sambandet mellan text och bild samt den märkliga rubrikindelningen.  

5.4 Resultat av utprovning och deltagande observation 
Den 27 april utförde jag två utprovningar och en deltagarobservation på en 
grundskola i Enköping. Syftet med utprovningen och observationen var att 
undersöka vilket av materialet som hade bäst läsbarhet, både i textinnehåll och 
form. Det vill säga det befintliga materialet eller min prototyp. Prototypen 
utformades utifrån de teorier och analyser som gjorts. Prototyperna går även att se i 
ett större format, se bilaga 4. 

Formatet på prototyperna var 240 x 169,5, vilket motsvarar måttet på en Ipad. Jag 
utgick från två uppslag i boken Puls Geografi Sverige, och motsvarande uppslag i 
det digitala. Jag skapade materialet digitalt och sparade uppslagen i PDF-format för 
att efterlikna den digitala versionen och för att få samma scrollfunktion. 
I min prototyp återanvänds bilder- och textinnehåll från Digilärs material vilket 
uppdragsgivaren har tillåtit. 

På vänster sida i uppslag 1 valde jag att använda två rubriknivåer, en kapitelrubrik 
som ramades in av en färgbård samt en huvudrubrik. Bården användes även längst 
ner på sidan där jag lagt till en sammanfattning om kapitlet. Jag gjorde en ingress i 
fetstil och i ett annat typsnitt än brödtexten. Bilden på 
jordklotet placerade jag till höger med bildtext under.  
Svåra ord och begrepp placerades längst ner på sidorna på 
samtliga uppslag. På höger sida uppslag 1, placerade jag 
den lilla bilden i den stora bilden med bildtexter, samt 
under bilden.  

En underrubrik finns, samt brödtext som löper över och 
under bilden som jag valde att dra ut över hela sidan.  
På uppslag 2 vänster sida, placerade jag bilderna i över och 
underkant för att skapa asymmetri. Även här placerade jag 
bildtexter i nära anslutning till bilderna. Två underrubriker 
ligger över varje textstycke. Det övre textstycket delades 
upp i två stycken för att undvika känslan av för mycket 
text. Det blev dock ganska korta radlängder när jag Bild 1: Uppslag 1 vänster sida  
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placerade text och bild på detta sätt. Det kan behöva justeras i mitt 
förbättringsförslag. 

På uppslag 2 höger sida, placerade jag bilden av jordklotet i genomskärning längst 
ner på sidan med bildtext i bilden. Den lilla bilden placerades ovanför jordklotet för 
att förtydliga vad som visas. Bildtexterna placerades en bit ifrån brödtexten för att 
inte störa läsningen. Brödtexten är indelad i två stycken med underrubriker. Som 
jag tidigare nämnt under metodkritik var frågeformuläret inte mycket till hjälp. 
Eleverna svarade både ja och nej och höll ofta med sin kompis. Jag kommer därför 
att sammanfatta elevernas kommentarer på nästkommande sida.  
 

 

 

Den första utprovningen var tillsammans med den yngre målgruppen där de enbart 
studerade det befintliga materialet från Digilär. Eleverna hade svårt att förstå vad 
som var kapitelrubrik av de tre rubriknivåer som fanns i materialet. Några gissade 
på den mittersta eftersom den rubriken var störst. När bilderna diskuterades var det 
framförallt bilden på jordklotet i genomskärning som var svår att förstå. Två elever 
förstod inte ens vad det föreställde. Trots att de läste bildtexten under blev det 
många gissningar. Några av eleverna upplevde att texten var liten och att den 
innehöll krångliga ord. De fick också svara på om det var lagom mycket text. Här 
varierade svaren lite, en del tyckte att det var för lite text, några svarade att det var 

Bild 2: Förtydligande bild i bilden Bild 3: Kortare radlängder. Bild 4: Bildtexter inuti bild 
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lagom och en person var van vid mer text. En elev tyckte att texten inte hängde 
ihop när det var så lite text under varje rubrik. Merparten av eleverna uppskattade 
att läsa text i en bok, framförallt i skolan. En nackdel med skärmläsning tycktes 
vara att det kunde blänka när man läste samt att texten blev suddig och uppfattades 
som liten. Det var flera elever som tyckte att det gulmarkerade orden i texten 
störde. Några trodde att det gulmarkerade orden var speciella ord som man skulle 
tänka extra mycket på, men ingen av eleverna förstod att man skulle trycka på ordet 
för att få en begreppsförklaring. 

I den andra utprovningen fick elever från årskurs 5 studera Digilärs material först. 
Det var flera elever som inte förstod vad som var kapitelrubrik. En elev tyckte att 
det var lätt att förstå, men här satt jag tillsammans med tre elever vilket resulterade 
i att alla tre svarade lika. En påpekade dock att kapitelrubriken var svår att se 
eftersom den var minst. I den här utprovningen blev det tydligt att eleverna var 
insatta i ämnet. Några av eleverna tyckte att vissa ord var svåra men merparten 
kände igen begreppen då de nyligen läst om ämnet i skolan. Även i denna 
utprovning visade det sig att några bilder var otydliga. Här var det flera elever som 
inte förstod bilden på jordklotet i genomskärning. En elev som kunde tyda bilden 
menade att hen förstod bilden tack vare kunskap i ämnet. Flera av eleverna 
påpekade att det var för lite text, men en person menade att om man har dyslexi var 
det lagom. I den här åldersgruppen var det fler elever som föredrog att läsa på 
skärm, eller som ansåg att det inte var någon skillnad. En elev tyckte dock att 
skärmläsning var jobbigare för ögonen. Även i denna utprovning var det ingen elev 
som förstod att man skulle tryckta på de gulmarkerade orden i texten. Några tyckte 
att det gula störde och att blicken drogs dit. En elev ville veta vad det betydde. 

Samma elever i årskurs 5, som tittat på Digilärs material, fick nu studera min 
prototyp. Här svarade alla deltagare att de såg vad som var kapitelrubrik, en elev 
kommenterade att det syntes på grund av att rubriken låg i ett färgat område. När 
eleverna studerade bilderna gav de positiv respons på de som hade bildtexter i 
bilden, framförallt bilden på jordklotet i genomskärning. En elev tyckte dock att 
någon bild blev lite för stor. Textmängden fick lite olika respons, en elev upplevde 
att första uppslaget hade för mycket text och jag fick även synpunkter på textens 
placering. På detta uppslag låg texten till vänster och bilden till höger. En elev 
uttryckte att det kändes som att läsa en bok. Det tog jag med mig till mitt 
förbättringsförslag. Några elever påpekade att det kunde vara en fördel med mer 
text när de skulle läsa till ett prov och att det kanske var lite för mycket text, men 
bara någon rad. Få elever tyckte att texten var svår och de ordförklaringar som jag 
placerat längst ner på sidan fick positiv respons från två elever. En elev tyckte att 
den blev över, vilket kan betyda att hen inte såg den eller att den var onödig.  
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6. Designprocess 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra hur min designprocess har sett ut och 
presentera min slutgiltiga gestaltning. Gestaltningen skapades utifrån de metoder 
jag har genomfört samt med stöd från tidigare forskning och teorier.  

Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 31) beskriver designprocessen 
som en ickelinjär process, eller iterativ, vilket innebär att man upprepar olika steg 
vid flera tillfällen utan inbördes ordning. Min designprocess började redan hösten 
2017 då jag avslutade min praktik hos min uppdragsgivare. Jag började redan då att 
undersöka vad uppdraget gick ut på och planera för vad som skulle göras. När 
arbetet drog igång gjorde jag en tidsplan för att kunna överblicka tidsåtgången till 
de olika arbetsuppgifterna. Jag gick igenom litteratur, forskning och olika metoder 
för att komma fram till vad som kunde vara användbart i mitt projekt och för att 
kunna besvara mig forskningsfråga. Jag tog kontakt med uppdragsgivaren för att få 
information om läromedelsutgivning och hur utformningen av materialet arbetas 
fram. Jag tog även kontakt med flera skolor i min hemkommun för att undersöka 
om det digitala materialet användes i undervisningen och om det fanns möjlighet 
att få göra en utprovning. Mitt nästa steg var att analysera det tryckta och digitala 
materialet. Jag genomförde en läsbarhetsanalys på två uppslag i boken och en 
komparativ analys på det motsvarande digitala materialet. Med hjälp av mina 
metodresultat började jag skissa upp några förslag på hur min gestaltning skulle se 
ut. Jag tog fram ett frågeformulär till eleverna som skulle användas under 
utprovningen och observationen. Jag skapade en hifi - prototyp som påminde 
mycket om den digitala versionen för att eleverna skulle få samma känsla när de 
undersökte de båda förslagen. Slutgestaltningen arbetades sedan fram efter 
sammanställningen av resultatet från utprovningen och de teorier som ligger till 
grund för arbetet. 

 

 

 

 

 

Bild 5: Min designprocess  
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7. Gestaltningsförslag 
I detta avsnitt av min rapport kommer jag att redovisa hur jag utformade min 
slutgiltiga gestaltning och vilka teorier och riktlinjer som tillämpades. 

7.1 Textuella förbättringar 
När det handlar om textens komposition ville jag skapa en 
tydligare ingång på det första uppslaget. Lupton (2010, s. 132) 
nämner hierarki, vilket innebär att man betonar något för att 
påvisa var något börjar genom exempelvis teckenstorlek eller 
färgval. I mitt gestaltningsförslag gjorde jag en ingress för att ge 
läsaren en tydligare introduktion. I prototypen var ingressen i 
fetstil vilket jag tog bort i mitt förbättringsförslag på grund av att 
den kändes för skarp för ögat. Faktatexten är densamma som i 
det befintliga materialet, däremot har jag tagit bort en av de tre 
rubriknivåerna längst upp på första uppslaget. I min utprovning 
visade det sig att eleverna hade svårt att förstå rubrikindelningen. 
Strömquist (1999, s. 8) menar att det är viktigt med en 
funktionell layout i läroböcker. Det är viktigt att rubrikerna är 
spännande och leder läsaren framåt, samt att läsaren ska få 
förståelse för hur hen ska scanna av textinnehållet. Eftersom det 
blev otydligt med de tre rubriknivåerna valde jag därför att lägga 
kapitelrubriken i den färgade bården och rubriken över textstycket för att förtydliga 
för läsaren. På det första uppslaget är textinnehållet centrerat i en spalt, över och 
under bilderna, med tydliga rubriker. På uppslag två ändrade jag utseendet från 
prototypen och placerade texten i mitten, under bilden på astronauten. Detta 
eftersom det skulle fungera när man scrollar i materialet. Radlängden är detsamma 
som i originaltexten på det första uppslaget, 33 tecken per rad, och något kortare på 
övriga uppslag. I det digitala materialet från Digilär finns det fler underrubriker till 
varje textstycke. I min gestaltning tog jag bort två underrubriker på uppslagen och 
lät brödtexten löpa under bilden. Anledningen till det är att några elever hade 
synpunkter på de korta textstyckena i Digilärs material. Jag har i den mån det går, 
undvikit avstavningar, både i bröd- och bildtext. Enligt Anita Dolmark (2018) 
formgivare på Natur och Kultur kan avstavningar vara okej, men helst hela ord.  

7.2 Grafisk formgivning 
I rubrikerna används Verdana Bold och i bildtext, faktarutan och kapitelrubrik 
används Verdana Regular som är en Sanserif. I Digilärs materialet var bildtexterna 
kursiverade och man använde ett antikvatypsnitt Georgia, både i brödtext och 

Bild 6: Första uppslaget  
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bildtext. Några elever hade synpunkter på att bildtexten var svår att läsa. Enligt 
Englund Hjalmarsson & Guldbrand (2012, s. 127, 129, 131) fungerar ett typsnitt 
som exempelvis Verdana bra till skärmläsning på grund av den enkla formen. Även 
Minion nämns som användarvänlig i brödtext. Jag ändrade därför till Minion Pro 
Regular som Natur och Kultur använder i sina tryck-PDF: er. Då teckengraden 
uppfattades som liten under utprovningen, både i min prototyp samt i Digilärs 
material, ändrade jag till 12 punkter i brödtexten samt 10 punkter i bildtexten. I 
Digilärs material är alla rubriker svarta. I mitt förslag använde jag mig av samma 
färg som finns i menyraden i Digilärs material, petroleumblå. Denna färg syns även 
i Natur och Kulturs tryckta material. Längst ner på sidorna placerade jag 
ordförklaringar, vilket även boken har. Dessa ordförklaringar har samma färg, 
petroleumblå, som rubrikerna. Ett streck avgränsar innehållet från brödtexten. 
Eleverna hade synpunkter på de gulmarkerade orden i texten och flera ansåg att det 
störde läsningen. Eftersom orden var viktiga men det visuella störde läsningen 
valde jag att bortse från det i min gestaltning. Enligt Gulbrand Englund och 
Hjalmarsson (2016, s. 107) kan länkar och olika hänvisningar i löpande text störa 
läsrytmen. Det kan vara bättre att placera dem på en plats utanför brödtexten. Den 
blå bården med kapitlets sammanfattning tog jag bort i min slutgiltiga gestaltning. 
Den tog plats och tillförde inte så mycket.   

7.3 Bilder 
Jag har på det första uppslaget placerat bilden på jorden i mitten. 
Det blev mest naturligt eftersom man scrollar ner i materialet. Jag 
fick också synpunkter på detta uppslag i min prototyp då jag lagt 
bilden till höger om texten viket inte uppskattades. I min 
gestaltning ville jag skapa en tydligare koppling mellan text- och 
bildelement som saknades i delar av Digilärs material. Holsanova 
(2010, s. 53) menar att en bild kan förstärka och tillföra 
information som texten saknar. Det blir alltså lättare för 
mottagaren att förstå innehållet om text och bild talar samma 
språk. I min gestaltning har jag tagit inspiration från det tryckta 
materialet från Natur och Kultur där samspelet mellan text och bild 
är tydligare. Bilden på jorden i genomskärning fick bildtext i och 
bredvid bilden. På första uppslaget placerade jag den lilla bilden i 
den stora för att tydligare påvisa jordens och solens placering i 
förhållande till Vintergatan. Bildtexten placerades denna gång i 
bilden för att skapa luft åt brödtexten under.  

Bild 7: Färg på rubriker och 
större teckengrad. 
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Mitt slutgiltiga gestaltningsförslag skiljer sig inte mycket åt från prototypen. Den 
största förändringen gjorde jag på det första uppslaget, Ett klot i rymden samt 
uppslaget Vår jord – planeten Tellus. Detta eftersom eleverna hade synpunkter på 
textens placering. Det blev också mer enhetligt och naturligt att läsa texten 
centrerad över sidan, eftersom man scrollar nedåt i materialet. I mitt 
gestaltningsförslag har jag främst fokuserat på att förbättra det som eleverna ansåg 
var otydligt i Digilärs material, det vill säga, rubriknivåerna, text och bild utan 
tydlig koppling och svåra ord som inte förklarades. Faktatexterna i materialet fick 
olika kommentarer beroende på ålder och hur väl insatta eleverna var i ämnet. Här 
fokuserade jag på svåra ord och begrepp i texten, eftersom faktatexterna inte har 
skrivits om. Reichenberg (2014, s.32) nämner att korta ord och meningar inte 
betyder att en text per automatik är läsbar. Det är helheten som är viktig, det vill 
säga, strukturen, layouten och ett varierande och intresseväckande språk. I bilaga 5 
går det att se gestaltningarna i ett större format.  

Bild 8: Ordförklaringar längst ner på sidan.   Bild 9: Brödtexten löper över och under bilden. 
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8. Diskussion och slutsats 
I den avslutande delen av min rapport kommer jag att sammanfatta mitt arbete och 
diskutera min slutgiltiga gestaltning utifrån min frågeställning. 

Diskussion 
Att jämföra och analysera ett tryckt och digitalt material tar tid. Jag har i detta 
arbete avgränsat mig till två uppslag. Syftet med min studie har varit att ta reda på 
vad som händer med ett text- och bildinnehåll när det överförs till ett digitalt 
format och om det kan påverka läsbarheten för mellanstadieelever. Arbetet har till 
viss del varit på uppdrag av mina två uppdragsgivare Natur och Kultur samt 
Digilär, men det har inte funnits något krav på att skapa ett nytt material. Fokus har 
legat på att undersöka, både det tryckta och digitala materialet, för att komma fram 
till vad som skiljer dem åt i text och i form.  

Att prova ut ett material på en ung målgrupp kräver planering och förberedelser av 
olika slag. En utmaning var till exempel att skriva frågor när eleverna testade 
materialet. Det visade sig under utprovningen att frågeformuläret inte fungerade 
som jag tänkt. Tanken var att jag skulle få ett kvantitativt svar men det visade sig 
att eleverna behövde utveckla svaren mycket mer, vilket gjorde undersökningen 
kvalitativ. Eftersom eleverna gav mig viktiga synpunkter kunde jag använda mig 
av det i mitt förbättringsförslag. 

Det var intressant att se att det jag kommit fram till i textanalyserna och mina 
teorier stämde med elevernas uppfattning av materialet. Det som blev tydligt i 
Digilärs material var avsaknaden av bildtexter i bilderna. Flera elever hade svårt att 
förstå vad bilderna föreställde. Det var endast en elev som förstod, efter viss möda, 
att det gulmarkerade orden i brödtexten beskrev bilden. De gulmarkerade orden 
störde också flera elever när de läste och ingen elev klickade på ordet. Det kanske 
beror på den gula färgen eftersom det är vanligt med blå färg i länkar. Länkar i 
brödtexten är dock något som Digilär har valt att inte använda i sitt material för 
mellanstadieelever. I Maria Rasmussons avhandling framgår det att eleverna fick 
ett högre resultat när de läste faktatext på papper än på skärm. Det var intressant att 
se att en av mina frågor som rörde läsning på skärm och pappersläsning visade att 
merparten av eleverna föredrog att läsa böcker och gärna i skolan. Förklaringen 
var, som jag tolkade det, att man förstod var texten började och slutade.  

I den andra avhandlingen som jag studerat tog Sjödén upp att många 
läromedelsproducenter lägger för stort fokus på grafiska inslag, i syfte att locka 
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eleverna till läsning. Detta blev också tydligt i min prototyp där jag lagt en blå bård 
längst ner på sidan. Eleverna läste visserligen sammanfattningen av kapitlet som 
stod där, men i övrigt fyllde den ingen funktion och den tog också mycket plats. 
Det jag blev mest förvånad över under utprovningen var att flera av eleverna tyckte 
att det var för lite text i Digilärs material. Det kan indikera att de var för många 
underrubriker och korta stycken i materialet som splittrar upp texten för mycket. 
Det var dock den primära målgruppen som påpekade detta, vilket kan ha att göra 
med förförståelsen för ämnet och läsvanan. Som jag tidigare har nämnt hade det 
varit intressant att göra en utprovning med elever och lärare som har arbetat i 
Digilärs material för att jämföra med min utprovning. Jag har heller inte provat ut 
min slutgiltiga gestaltning utan enbart testat min prototyp.  

Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om läsbarheten förändras i en 
geografibok när ett tryckt läromedel blir digitalt. För att kunna svara på den frågan 
har jag utgått från teorier och forskning som rör läsbarhet, multimodalitet och text 
och bild i samverkan. Jag har också genom mina metodresultat skapat en prototyp 
med förbättringar där målgruppen fick jämföra detta med det befintliga materialet. 
Resultatet visade att rubriknivåerna i det befintliga materialet var otydliga, 
gulmarkerad text med ordförklaringar lästes, men eleverna klickade inte på det 
ordet. Det var även svårt för flera elever att förstå vad bilderna föreställde, eftersom 
det inte fanns någon bildtext som stöd. Det går att förtydliga materialet med färre 
rubriknivåer och tydligare koppling mellan text och bild. Ordförklaringar i texten 
kan med fördel ha en annan färg eller placeras nedanför brödtexten, eftersom 
barnen inte förstod att man skulle klicka på ordet. Den största utmaningen i att 
utforma ett läsbart material anser jag är att nå ut till alla. Om innehållet är läsbart 
beror inte enbart på utformningen av materialet utan vilken läsvana eleven har samt 
intresse och förförståelse för ämnet. Detta blev tydligt när eleverna fick frågor om 
textinnehållet. Det kan också bero på mediet i sig. Är eleven van att läsa faktatexter 
i en bok kan det ta tid att förstå hur man ska interagera med det nya mediet.  

Denna studie går givetvis att utveckla vidare. Ett exempel på fortsatta studier är att 
prova ut Digilärs material med mitt gestaltningsförslag på ett större antal elever, 
både med och utan erfarenhet av att arbeta med det digitala lärverktyget. 
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Bilaga 4 – Prototyper 
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Bilaga 5 – Gestaltningsförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

55	

 



	
	

56	

 



	
	

57	

 



	
	

58	
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