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Abstract 
‘Is a picture worth a thousand words?’ 
- A multimodal text analysis of a traditional and digital teaching material 

The purpose with this thesis is to analyze how written text and images interact in a traditional 

and digital learning component in chemistry. 

• How does text and images interact in a traditional and digital teaching material for grades 4-

6 in the field of water characteristics and circuits? 

• What are the multimodal similarities and differences between the two teaching tools? 

To answer the questions, a quality multimodal text analysis has been used together with a 

model that focuses on the text's overall structure and the interaction between the text's parts. 

 

The result showed that there was interaction between text and images in all the teaching 

materials. The properties and circuits of the water are reinforced through pictures and 

accompanying text in both study units. The difference was in the traditional teaching medium, 

where there were more pictures and shorter text, while in the digital learning medium there 

were long information-proof texts. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

	  
	  

 

Keywords: multimodal, text analysis, chemistry, integration 

Nyckelord: multimodal, textanalys, kemi, samspel 

 



	   iii	  

Innehållsförteckning	  

1.	   INTRODUKTION	   1	  

1.1.	   INLEDNING	   1	  
1.2.	   BAKGRUND	   2	  
1.2.1.	   VATTNETS	  EGENSKAPER	  OCH	  KRETSLOPP	  I	  LÄROPLANEN	  (LGR	  11)	   2	  
1.2.2.	   TRADITIONELLT	  OCH	  DIGITALT	  LÄROMEDEL	   2	  
1.2.1.	   DEFINITION	  AV	  TEXT.	   3	  
1.3.	   SYFTE	  &	  FRÅGESTÄLLNINGAR	   4	  
1.4.	   TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	   4	  
1.4.1.	   SOCIALSEMIOTISKT	  PERSPEKTIV	   4	  
1.4.1.	   DESIGNTEORETISKT	  OCH	  MULTIMODALT	  PERSPEKTIV	   5	  
1.5.	   TIDIGARE	  FORSKNING	   6	  
1.5.1.	   LÄROMEDLETS	  FUNKTION	   6	  
1.5.2.	   MULTIMODALITET	  OCH	  SAMSPELET	  MELLAN	  TEXT	  OCH	  BILD	   6	  

2.	   MATERIAL & METOD	   9	  

2.1.	   ANALYSMODELL	   9	  
2.2.	   URVAL	  OCH	  AVGRÄNSNINGAR	   11	  
2.3.	   METODDISKUSSION	   11	  
2.4.	   ETISKA	  STÄLLNINGSTAGANDEN	   11	  

3.	   RESULTAT & ANALYS	   12	  

3.1.	   BOKEN	  OM	  FYSIK	  OCH	  KEMI	   12	  
3.1.1.	   ÖVERGRIPANDE	  STRUKTUR	  OCH	  ISCENSÄTTNING,	  ANSLAG,	  SEKVENSERING	  OCH	  TEMATISK	  ORIENTERING	   14	  
3.1.2.	   SAMSPEL	  MELLAN	  TEXTENS	  DELAR	   16	  
3.2.	   UTKIK	  –	  FYSIK	  OCH	  KEMI	  4–6	  (DIGITALT)	   18	  
3.2.1.	   ÖVERGRIPANDE	  STRUKTUR	  OCH	  ISCENSÄTTNING,	  ANSLAG,	  SEKVENSERING	  OCH	  TEMATISK	  ORIENTERING	   20	  
3.2.2.	   SAMSPEL	  MELLAN	  TEXTENS	  DELAR	   22	  
3.3.	   JÄMFÖRELSE	  &	  ANALYS	   23	  
3.3.1.	   LIKHETER	  –	  ÖVERGRIPANDE	  STRUKTUR	  OCH	  ISCENSÄTTNING,	  ANSLAG,	  SEKVENSERING	  OCH	  TEMATISK	  

ORIENTERING	   23	  
3.3.2.	   SKILLNADER	  –	  ÖVERGRIPANDE	  STRUKTUR	  OCH	  ISCENSÄTTNING,	  ANSLAG,	  SEKVENSERING	  OCH	  TEMATISK	  

ORIENTERING	   23	  
3.3.3.	   SAMSPEL	  MELLAN	  TEXTENS	  DELAR	   23	  
3.4.	   SAMMANFATTNING	  AV	  ANALYS	   24	  

4.	   DISKUSSION	   25	  

4.1.	   SEMIOTISKA	  MODALITETER	  –	  SAMSPEL	   25	  
4.2.	   SEMIOTISKA	  MODALITETER	  –	  LIKHETER	  OCH	  SKILLNADER	   26	  

5.	   SLUTSATS	   27	  

5.1.	   VIDARE	  FORSKNING	   27	  

6.	   KÄLL-OCH LITTERATURFÖRTECKNING	   29	  



	  iv	  

BILAGA 1.	   (HANSSON	  2015,	  S.	  18-‐19)
	   31	  

BILAGA 2.	   (HANSSON	  2015,	  S.	  20-‐21)
	   32	  

BILAGA 3.	   (HANSSON	  2015,	  S.	  173)
	   33	  

BILAGA 4.	   (DANIELSSON	  &	  SELANDER	  2014,	  S.	  43)
	   34	  



	   1	  

1.   Introduktion 

I detta avsnitt presenteras studiens inledning och bakgrund följt av syftet samt två 

forskningsfrågor som studien ska svara på. Därefter redogörs de teoretiska utgångspunkterna 

och den tidigare forskningen som jag anser är väsentlig för att uppfylla studiens syfte. 

1.1.   Inledning 

Sedan år 1991 är det upp till varje enskild skola att välja vilka läromedel som ska användas i 

undervisningen. Innan dess granskades läromedel av staten för att se om de stämde överens 

med kursplaner, att språket var korrekt och huruvida de var objektiva eller inte. Idag finns inte 

denna kvalitetssäkring, utan det är upp till skolor och lärare att bedöma dessa på egen hand 

(Calderon 2015). En undersökning har gjorts av ’Lärarnas Riksförbund’ som visar att åtta av 

tio lärare inte har tid med att kvalitetssäkra, värdera och välja läromedel (Lärarnas 

Riksförbund 2014). Detta kan leda till att läromedlen inte är anpassade efter eleverna. 

Samtidigt går samhället i ständig utveckling när det kommer till böcker, bilder, datorer etc. 

och mycket har förändrats om man jämför med några decennier tillbaka. Begreppet text har 

fått en annan betydelse än förr, då handlade det om ”skrivna ord på papper” och idag 

definierar man istället text som ett vidgat textbegrepp eller multimodala texter. En text är mer 

än bara skrift och innefattar såväl bilder, modeller och grafer som uttrycksform (Danielsson & 

Selander 2014, ss. 13–17). Dessa multimodala texter möter elever dagligen i så som tidningar, 

reklam, böcker, webbsidor, tv och andra medel. Därför är det viktigt att ge eleverna verktyg 

för att kunna förstå samspelet mellan text och bild. I skolans läroplan i kapitlet om kemi står 

det även att undervisningen ska syfta till att eleverna ”utvecklar sin förmåga att använda 

kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i 

samhället, naturen och inuti människan” (Skolverket 2011, s. 177). Vidare står det i det 

centrala innehållet för årskurs 4–6 att undervisningen ska behandla området vattnets 

egenskaper och kretslopp. I kemins metoder och arbetssätt ska eleverna få undervisning i 

”dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter” 

(Skolverket 2011, ss. 179–180) och därmed behöver de få förståelse för hur text och bild 

samspelar. Samtidigt skriver Skolverket att forskning kan förbättra lärarhandledningen till 

läromedel så att lärare slipper stöta på de svårigheter som eleverna vanligtvis har med vissa 

uppgifter (Calderon 2018). 
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Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att bilder endast är utfyllnad i 

läromedel och som lätt glöms bort att diskuteras i undervisningen. Läromedel är något som 

används flitigt i NO-undervisningen och i en avhandling på Skolverkets hemsida (Bergqvist 

2012)  har en undersökning gjorts som visar att elever har svårt att förstå modeller i ämnet 

kemi. Svårigheterna beror bland annat på att det finns ett glapp mellan forskning och 

läroboksförfattare. Det är därför viktigt att även lärare förhåller sig kritiska till läromedel och 

vilka strategier som passar för hur exempelvis modeller kan användas. Men också få verktyg 

för att kunna diskutera och problematisera texter som både de och eleverna stöter på i sin 

omgivning (Björkvall 2009, s. 10).  

Intresset för att analysera läromedel inom kemi har väckts för att se hur text och bild 

samspelar och för att få en djupare förståelse för detta inför mitt kommande yrke som lärare. 

1.2.   Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp och beskriva relevanta begrepp som berör studiens ämne. 

1.2.1.   Vattnets egenskaper och kretslopp i läroplanen (LGR 11) 

I de yngre åldrarna, årskurs 1–3 får barnen kunskaper om vattnets olika former – fast, flytande 

och gasform. Detta leder sen till vattnets egenskaper och kretslopp i årskurs 4–6 där 

kretsloppet förklaras som ”vattenmolekylernas resa genom naturen – i molnens små droppar, i 

regn, snö och hagel som faller i vattendrag, sjöar, hav och isar, och i vattenångan som stiger 

från vattenytan” (Skolverket 2017, s. 20). Detta brukar förklaras med bilder i läromedel på 

hur exempelvis vattenmolekylerna uppträder i grundvatten, vattendrag, moln och nederbörd 

(Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg, s. 41). Vidare i årskurs 7–9 ska eleverna få kunskap 

om vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen. Att vattnet genomsyrar hela 

grundskolans kursplan är dels för att vatten är nödvändigt för naturen men också för att 

vattenförsörjning är en av människans största utmaningar (Skolverket 2017, s. 20). 

1.2.2.   Traditionellt och digitalt läromedel 

 För människor är böcker ofta betydelsefulla och för elever är läroböcker ofta det som 

dominerar i undervisningen när de ska inhämta kunskaper i ett område eller ämne. Således är 

läroböcker också det huvudsakliga arbetsredskapet i deras arbete. Termen lärobok ändrades 

officiellt i Sverige år 1975 till benämningen läromedel. Läromedel definierades då som 

”sådan materiel som förmedlar innehållet i läroplan” och idag ses det som 
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undervisningsmaterial som både elever och lärare kommer överens om att använda för att 

uppnå uppsatta mål (Ammert 2011, s. 17). Ulla Ekvall (2011) skriver att läromedel kan ses 

som en egen genre men att det skiljer sig stort i dragen mellan exempelvis historia och kemi. I 

ämnet kemi kan läromedlet ha typiska drag av naturvetenskapen, det vill säga texterna är 

kortfattade och informationstäta. Texterna blir abstrakta och verben står ofta i passiv form 

vilket gör dem opersonliga. Oftast kännetecknas de naturvetenskapliga texterna av 

beskrivande och förklarande slag. Dessa olika drag har visat sig bidra till att exempelvis texter 

inom kemin eller fysik visar sig svårtillgängliga, även om de har anpassats för nybörjare. 

Vidare skriver Ekvall (2011) att försök har gjorts för att skapa intresse hos eleverna genom att 

tillföra många bilder i läromedlen men detta kan istället skapa osäkerhet om vad texten har för 

funktion och samband med varandra (Ekvall 2011, ss. 117–118). 

 I studien kommer jag att använda mig av begreppen traditionellt läromedel och digitalt 

läromedel. Vad jag menar med traditionella läromedel är pappersbaserade läromedel i form av 

en lärobok. Digitala läromedel syftar till läromedel som utgår från en dator eller surfplatta där 

bild, skrift och ljud kan samspela samtidigt. 

1.2.1.   Definition av text. 

Text definieras, enligt Björkvall (2009) som löpande skrift i en vardaglig kontext. Inom 

språk- och litteraturvetenskap är definitionerna mer precisa och problematiserade samtidigt 

som definitionerna fortfarande är kopplade till skrift och talat språk. Geertz (1973, s. 127) 

skriver också att skrift och bilder förmedlar information som vidare skapar mening och 

sammanhang i allt i vår värld. Björkvall (2009) skriver vidare i sin avhandling att även 

visuella element inkluderas i definitionen. Visuella element innefattar det som inte är 

skriftspråkligt, alltså på texters kommunicerande och betydelseskapande funktioner i en 

infallsvinkel där bilder, illustrationer och textlayout inkluderas. Det Björkvall (2009) menar är 

att de flesta skrivna texter ofta har någon slags illustration eller bild och att skiftens innehåll 

då, till viss del, är relaterad till dessa, samtidigt som bilder och illustrationer inte är fria från 

skriftbetydelserna (Björkvall 2009, s. 7). Danielsson och Selander (2014, s. 17) menar att man 

då talar om ett vidgat textbegrepp där olika resurser tillsammans bildar en helhet, exempelvis 

skriven verbaltext som kombineras med olika illustrationer. Det är detta som definieras som 

multimodala texter. Danielsson och Selander (2014, s. 20) poängterar dock att det inte är 

endast bilder i sig som gör texten multimodal. De menar att alla delar av en textyta är 

meningsbärande. Det kan ibland vara verbaltexten som är den viktigaste semiotiska 
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modaliteten för att ge information och andra gånger kan det vara bilden. Detta betyder att 

varje textsida ger olika slags utmaningar i tolkningsprocessen. 

1.3.   Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra hur text och bild samspelar i ett 

traditionellt och i ett digitalt läromedel inom de naturorienterande ämnena. 

 

•   Hur samspelar text och bild i ett traditionellt och i ett digitalt läromedel för åk. 4–

6 inom området vattnets egenskaper och kretslopp? 

•   Vad finns det för multimodala likheter och skillnader mellan de två läromedlen? 

 

1.4.   Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1.   Socialsemiotiskt perspektiv 

Socialsemiotiska perspektivet har sina rötter i sociallingvistiken där Michael Halliday lade 

grunden för socialsemiotiska teorin om språket (Kress 2010). Halliday delade upp teorin i två 

aspekter; socio- inom socialsemiotiken pekar på ett socialt fokus inom teorin som betyder att 

människan lär sig i samspel med andra. Semiotik i socialsemiotik handlar om kunskap om 

innebörden med betydelsen och tecken, med andra ord verbalt språk, skrift, bilder, gester 

etcetera (Björkvall 2009, ss. 11–12). Inom socialsemiotiken anser man att tecken i sig inte bär 

på någon betydelse utan det är i situationen som betydelsen visar sig (Danielsson 2013). 

Fokus ligger på hur människor formar sin kunskap utifrån val av teckensystem (semiotisk 

resurs) (Leijon & Lindstrand 2012). Semiotisk resurs är ett centralt begrepp inom 

socialsemiotiken och betyder att allt vi använder för att kommunicera och förstå vår omvärld 

omfattas av resurser som skapar mening. När flera av dessa semiotiska resurser används och 

ordnas på ett meningsskapande sätt, talar man om semiotiska modaliteter (Danielsson 2013, s. 

171). Man kan säga att när bokstäver tillsammans hamnar på papper och skapar ord och blir 

till skrift pratar man om semiotisk modalitet, där bokstäverna är semiotiska resurser och 

skriften semiotiska modaliteter. Det är alltså dessa resurser som man inom teorin pratar om 

som meningsskapande material som man använder för att kommunicera (Björkvall 2009). 
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Talat och skrivet språk är de mest utvecklade semiotiska modaliteterna men även tv– och 

radioprogram samt böcker är andra exempel (Selander & Kress, Gunther 2010). De olika 

resurserna som används vid meningsskapande har en kulturell förankrad meningspotential 

som inkluderar den erbjudna meningen, vad författaren vill få fram, men även den uppfattade 

meningen, vad den som möter texten upptäcker. Ur ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att 

komma ihåg att författarens erbjudna mening inte alltid blir som den tänkt sig, utan det kan 

vara läsarens förkunskaper och intressen som styr vilken mening som uppfattas (Danielsson & 

Selander 2014, s. 35).  

1.4.1.   Designteoretiskt och multimodalt perspektiv  

Staffan Selander och Gunther Kress (2010, s. 8) har tillsammans forskat, utvecklat och arbetat 

fram det designteoretiska perspektivet som har sina rötter i socialsemiotiken och 

multimodalitet. Deras fokus är på lärande som kommunikation och teckenskapande aktiviteter 

samt hur information bearbetas och omformas eller transformeras till kunskap. 

Teckenskapande är något som sker utifrån individens personliga intresse i stunden och med 

hjälp av resurserna som finns där i den aktuella situationen. Situationen kan exempelvis vara 

att man ska arbeta med digitala resurser och då kan man skapa ljud och bild eller film. 

Transformation innebär att man re-designar eller omgestaltar information. Det kan 

exempelvis vara att man läser en text som man sedan kommenterar, beskriver eller analyserar. 

Transformation kan även vara att man omvandlar texten till en teaterpjäs, film eller bild. Det 

är alltså genom transformationen och teckenskapande aktiviteter som man visar sitt lärande 

(Selander & Kress, Gunther 2010, s. 33-34). Vidare skriver Selander och Kress (2010) att när 

resurser (exempelvis text, medier, verktyg) konstrueras för något specifikt ändamål har 

resurserna redan en kulturellt förankrad meningspotential. Mening kan ha olika dimensioner 

så som uppfattad eller erbjuden. Uppfattad mening kan bero på hur man brukar använda något 

eller hur man brukar tänka och erbjuden mening är den som författaren/producenten hade för 

syfte eller avsikt. Den erbjudna meningen kan vara svår att ta reda på eftersom en bok eller en 

bild får sin innebörd av den som läser i helt andra situationer. Författaren/producenten kan 

inte heller ta hänsyn till alla kulturellt inbäddade aspekter. Det är alltså beroende på kontexten 

och relationen mellan skaparen och mottagaren som meningspotentialen kan förändras över 

tid (2010, s. 39).  

 



	  6	  

1.5.   Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som kommer beröra läromedlets funktion, både 

det traditionella och digitala. Även forskning om multimodalitet och samspel mellan text och 

bild som är den andra delen i avsnittet.  

1.5.1.   Läromedlets funktion 

Danielsson och Selander (2014) har i sin forskning om multimodala texter undersökt vad 

digitala läromedel i undervisningen medför. De pratar bland annat om arbeten som kan 

dokumenteras i text, bild och film som även kan laddas upp på Internet för att delas med 

andra. I en digital text kan ägaren, men i vissa fall andra, lägga till, ändra eller ta bort text. Det 

gör den digitala texten, till skillnad från den traditionella, till en ständig förändligt medel. Fler 

skillnader som tas upp är den digitala textens obestämda läsordning som bidrar till en mer 

öppen och flexibel läsning. Den traditionella texten ses mer som linjär som en början och ett 

slut, där meningar sätts ihop till stycken, och stycken fogas till en helhet (2014, ss. 25–28). 

Eva Svärdemo Åberg (2009, s. 73,88) är universitetslektor och har forskat i kommunikativa 

processer och lärandets villkor i digitala miljöer. Hennes studie Digitala miljöer i tre svenska 

skolklasser utgår från ett designteoretiskt perspektiv där meningsskapande och 

teckenskapande processer förstås som lärande och kunskapande. En central aspekt inom 

området är att försöka förstå hur meningsskapande går till och hur det åskådliggörs på olika 

nivåer. I studien där hon observerade och intervjuade elever och lärare under tre år kunde hon 

dra slutsatsen att eleverna såg de digitala läromedlen som ”enklare och roligare” och mer 

tillfredsställande än arbete med böcker. De nämner att det är ”vägen till målet som är 

annorlunda”, att datorn ses ”som ett verktyg för lärande än som ett mål för lärande”. 

1.5.2.   Multimodalitet och samspelet mellan text och bild 

Maria Ferlin (2014) är lektor på Borås högskola och har forskat inom ämnet naturvetenskap 

ur ett socialsemiotiskt perspektiv. I hennes avhandling, där hon studerade biologins mångfald 

i läroböcker, skriver hon bland annat om multimodalitet som möjlighet till meningsskapande. 

Ferlin tar upp vikten av lärobokens design, hur innehållet representeras och hur det då kan 

möjliggöra meningsskapandet. Hon studerade exempelvis hur en text är uppbyggd samt bilder 

och bildtexters förhållande till varandra. När Ferlin analyserade uppslag i många olika 

läroböcker såg hon ett mönster som visade att en del var uppbyggda av flera semiotiska 

modaliteter med en hög samverkan mellan dessa. Medan andra hade lägre antal semiotiska 
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modaliteter samt en lägre grad av samverkan mellan de semiotiska modaliteter som förekom. 

Med detta menar hon att ju mer komplext ett uppslag är, desto svårare blir det att tränga sig in 

i innehållet och att läsaren då avstår från att försöka eller ger upp efter en stund. Därmed blir 

det som skulle kunnat stimulera till meningsskapande istället bli ett hinder (2014, ss. 52–53). 

Eriksson (2009) har i sin forskning, som även tidigare nämnd Ferlin, sett att läsare kan ha 

svårt att förflytta sig mellan olika semiotiska modaliteter därför att relationen mellan text och 

bild kan vara komplex. Således behöver läsaren utveckla förmågan att analysera texter och 

bilder på ett relevant sätt för att förstå dess budskap, resonemang och innehåll (2009, ss. 49–

50). Gunther Kress (2001) har i sin forskning studerat naturvetenskapliga läromedel där bilder 

och verbaltext tillsammans bildat en kommunikationsform där bilder inte endast är en 

upprepning av vad verbaltexten påstår. Med detta menar Kress (2001) att bilder kan ge en typ 

av information som inte verbaltexten kan uttrycka. Det kan exempelvis handla om att återge 

något som är för litet eller för stort för oss att se med våra egna ögon, så som celler i kroppen 

som behöver förstoras upp genom fotografi eller tecknade illustrationer. Stora landytor eller 

byggnader kan förminskas i form av kartor eller ritningar (Eriksson 2009, ss. 24–25). Å andra 

sidan skriver Pettersson, som är professor i informationsdesign (1991, s. 102) om vikten av att 

läromedel inte bör ha för många bilder, eller fel sorters bilder som inte tillhör kontexten, då 

kan läsaren bli distraherad istället för motiverad. 

Selander (2011) har studerat pedagogiska texter utifrån ett designteoretiskt och multimodalt 

perspektiv där han beskriver att text och bild förmedlar information på olika sätt. En skriven 

text förväntas läsas i en viss läsordning, det som kommer först påverkar tolkningen av det 

som kommer sen. Medan bilden får olika betydelser beroende på hur placeringen av den är, så 

som i centrum eller periferi, nära eller på avstånd. Vidare skriver Selander (2011) om 

skillnader mellan den tryckta och digitala texten. Att den digitala texten erbjuder mer än vad 

den tryckta texten kan. Han nämner ljuduppläsning, hyperlänkar och ordförklaringar som 

några förslag på vad en digital text kan erbjuda. Å andra sidan vill Selander lyfta att fler 

läroböcker numera kompletteras med material på nätet. 

  Danielsson och Selander (2016) har i sin studie Reading Multimodal Texts for Learning – a 

Model for Cultivating Multimodal Literacy tittat på läroböcker i naturvetenskap utifrån en 

socialsemiotisk multimodal textanalys, vilka de olika semiotiska resurserna analyseras i 

förhållande till ämnesinnehållet. De pratar bland annat om att multimodala texter kräver ett 

multimodalt tillvägagångssätt. De nämner skolans långa och starka band till den tryckta 

verbalskriften som betraktas som det viktigaste sättet att hantera kunskap och lärande. Detta 
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menar Danielsson och Selander bidrar till svårigheter att uppfatta multimodala texten som 

något annat än verbaltext och ytterligare illustration. I analysen av samspelet mellan textens 

delar och andra semiotiska modaliteter kunde de se att när olika resurser (verbaltext och 

bilder) kompletterar varandra kan de delvis visa motstridiga uppgifter men också underlätta 

förståelsen genom att visualisera eller förenkla ett fenomen. Vidare nämner de bilder som 

presenterar innehåll kan förstärkas genom kommentarer i verbaltext. Verbaltexten ska vara 

placerad inom rimligt avstånd så att läsaren vet att bilden och den skrivna texten hör ihop. 

Märkning i form av färgsättning, pilar och kursivt eller fetstilt kan således förbättra 

förståelsen för sambandet mellan skrift och bild. 
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2.  Material & metod 

Metoden som kommer att användas i studien är en innehållsanalys som syftar till att analysera 

ett visst kapitel i sin helhet. Kapitel om vattnets egenskaper och kretslopp i de två olika 

läromedlen analyseras ur ett multimodalt perspektiv där funktion och samspel mellan de olika 

modaliteterna granskas. I följande kapitel kommer modellen som har använts i 

undersökningen att presenteras, hur den genomförs och hur urvalet har skett. 

2.1.   Analysmodell 

Analysmodellen som kommer att användas är en modell för ämnesdidaktiskt arbete med 

multimodala texter (Danielsson & Selander 2014, s. 43). Modellen fokuserar på två olika 

aspekter, ett på multimodalt textfokus och det andra på ett didaktiskt fokus. Jag kommer enbart 

använda mig av multimodalt textfokus eftersom jag ska analysera läromedel i kemi och inte 

titta på det didaktiska i verksamheten. Multimodal textfokus handlar om hur olika resurser i 

själva texten används och samspelar och vad de ger för meningsskapande, både individuellt i 

sig och tillsammans med varandra. Modellen delas in i fyra olika kategorier.  

Den första kategorin beskriver textens övergripande struktur och iscensättning som innefattar 

anslag, sekvensering och tematisk orientering. Danielsson och Selander (2014) menar att i 

mötet med en text gäller det att man skaffar sig en bild av den övergripande strukturen så att 

läsaren kan närma sig texten, både på en ytlig nivå och en innehållslig. Vid en ytlig – en 

snabb överblick på en text, alltså vad är det för typ av text som läsaren möter kallar de för 

anslag. Vilka förväntningar får läsaren på texten? Sekvensering handlar om hur informationen 

i texten är ordnad och om strukturen bjuder in till en specifik läsordning. Vid en ytlig analys 

av en text kan man utgå från dessa frågor: Är det en text med täta och långa stycken som 

inbjuder till läsning ”från början till slut” eller är verbaltexten uppdelad i små stycken 

kombinerade med illustrationer?  Vad har illustrationerna för funktion – estetisk eller viktig 

funktion? När man går djupare in i en text och tittar närmare på vad texten handlar om och 

hur innehållet är ordnat talar Danielsson och Selander (2014, s. 48) om tematisk orientering. 

Inom tematisk orientering tittar man på de olika visuella resurserna och vad de kan erbjuda 

texten. När man analyserar textens olika semiotiska modaliteter ligger fokus på att skaffa sig 

en överblick över vilka val som gjorts av rubriker, faktarutor, bildtexter, inledning med mera. 

Även andra visuella resurser så som tabeller, diagram och illustrationer av olika slag har 

betydelse. När man analyserar en text utifrån tematisk orientering kan man ställa sig frågorna: 
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Vad är utgångspunkten för innehållet? Går det från det generella till det mer specifika? Börjar 

texten utifrån något tankeväckande som sedan kan locka till fortsatt läsning? Utgår texten 

ifrån något som är känt för läsaren till det nya? Vad har rubriken för funktion i texten? Vilka 

slags typsnitt och teckenstorlek har skriften, och vad har dessa för betydelse?  

Nästa steg i modellen är att titta närmare på samspelet mellan textens delar, det vill säga 

textslagen och illustrationerna. Finns det kongruens mellan verbal text och andra semiotiska 

modaliteter? I detta steg kan man börja med att titta på metatexter som beskriver vad kapitlet 

handlar om, även rubriker, bildtexter, faktarutor, sammanfattningar med mera. Efter det kan 

man fokusera på samspelet mellan de visuella resurserna (bilderna), exempelvis grafer, 

tidslinjer, kartor, foton av olika slag. Man kan ställa sig frågorna: Vilken slags historia 

berättar de olika bilderna var för sig? Går det att se någon sammanhängande idé med de olika 

delarna? I det kommande steget analyseras samspelet mellan verbala texter och bilder. Då 

tittar man om skrift och bild stämmer överens med varandra och om det som finns i den 

verbala texten är lätt att hitta i bilderna och tvärtom. Frågor att ställa sig då är: Hur samspelar 

bildtext och bild eller mellan verbaltext och bild? Fungerar bilderna endast i ett dekorativt 

syfte eller fördjupar och förstärker de innehållet i verbaltexten?  (Danielsson & Selander 

2014, s. 52). 

 

 Multimodalt textfokus   

Övergripande struktur och 
iscensättning  

Anslag, sekvensering, tematisk orientering 
----------------------------------------- 
Vad erbjuder olika visuella resurser?  

  

 

Samspel mellan textens delar och 
andra semiotiska modaliteter  

Visuell närhet och kongruens mellan verbal text och 
andra semiotiska modaliteter 
------------------------------------------  
Innehållslig kongruens mellan olika begrepp,  

beskrivningar och förklaringar  

 

Tabell 1. Figuren föreställer analysmodellen Modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala 
texter (Danielsson & Selander 2014, s. 43). 
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2.2.   Urval och avgränsningar 

Jag har valt ut två läromedel som används i ämnet kemi för årskurs 4–6. Utifrån syftet och 

frågeställningarna är det en traditionell lärobok och ett digitalt läromedel som ska analyseras 

och dessa är skrivna utifrån den aktuella läroplanen. Boken om fysik och kemi är utgiven av 

Liber år 2015 och i serien ingår grundbok, arbetsbok, lärarhandledning och webbapp. Boken 

ska främja elevers förståelse för de viktigaste begreppen inom kemi och hjälpa elever till 

bättre förståelse genom enklare fakta och förklaringar samt experiment för varje kapitel 

(Persson 2015). Jag har valt att analysera grundboken och den kommer i studien att nämnas 

som traditionellt läromedel. Det andra läromedlet som har valts ut kommer från förlaget 

Gleerups Utbildning (Andersson 2018) och är ett digitalt läromedel. Analysen kommer utgå 

från deras Utkik – fysik och kemi 4–6 som innehåller faktatext, bilder och filmer. 

Jag har valt dessa läromedel för att de är nyproducerade och aktuella för nuvarande läroplan, 

LGR 11. Liber är ett av de större bokförlagen inom läromedel och jag valde deras mest 

säljande bok inom kemi. 1 Det är viktigt att analysera ett läromedel som används i skolorna 

eftersom studien ska skildra skolans verklighet. Ett annat kriterium var att läromedlen skulle 

innehålla vattnets egenskaper och kretslopp, eftersom det är en del i analysen. 

2.3.   Metoddiskussion 
När man gör en multimodal textanalys finns det risk att resultat och analys blir påverkat 

beroende på vem det är som har gjort studien, eftersom personer kan tolka innehållet på olika 

sätt. Detta gör att jag som författare måste lita på mina egna uppfattningar och fördomar. 

Modellen som användas i studien är utformad av forskarna Staffan Selander och Kristina 

Danielsson (2014) och konkretiseras i deras bok Se texten! – multimodala texter i 

ämnesdidaktiskt arbete med en bred variation av texter, vilket har givit en mångfacetterad bild 

av deras analyser. Jag vill även nämna att inte alla delar av modellen kommer användas, då de 

inte är relevanta för analysen. 

2.4.   Etiska ställningstaganden 
Det material som använts i analysen har fått godkänt för publicering i studien av 

läromedelsföretagen. 

	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Mats Juhlin, läromedelsrådgivare Liber AB, (E-post) 2017-10-16 
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3.   Resultat & Analys 
I denna del presenteras studiens resultat och analys. Först presenteras resultatet för det 

traditionella läromedlet Boken om fysik och kemi, därefter resultatet för det digitala läromedlet 

Utkik – fysik och kemi 4–6. Detta kommer redovisas i två kategorier. Övergripande struktur 

och iscensättning och samspelet mellan textens delar. Därefter kommer resultaten av de två 

läromedlen att jämföras i multimodala skillnader och olikheter. 

3.1.   Boken om fysik och kemi 
Boken är uppdelad i olika kapitel. Kapitlet som ska analyseras heter Vatten – ett viktigt ämne 

där tre uppslag som berör vattnets egenskaper och kretslopp kommer vara med. Bilderna 

kommer även att finnas med som bilagor sist i studien för större upplösning och bättre kvalité. 

 

Bild	  1.	  Uppslag	  ur	  ”Boken	  om	  fysik	  och	  kemi”	  av	  Hans	  Persson	  (2015,	  ss.	  18–19)	  Liber	  AB.	  
Bildernas	  upphovsman:	  s.	  19	  Mariann	  Klint.	  
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Bild	  2.	  Uppslag	  ur	  ”Boken	  om	  fysik	  och	  kemi”	  av	  Hans	  Persson	  (2015,	  ss.	  20–21)	  Liber	  AB.	  
Bildernas	  upphovsman	  Gunnar	  Lundh/Nordiska	  Museet.	  

 

Bild	  3.	  Uppslag	  ur	  ”Boken	  om	  fysik	  och	  kemi”	  av	  Hans	  Persson	  (2015,	  s.	  173)	  Liber	  AB.	  
Tecknare	  Jonas	  Burman.	  
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3.1.1.   Övergripande struktur och iscensättning, anslag, sekvensering och tematisk 
orientering 

I analysen av den övergripande strukturen och iscensättningen visade att uppslagen innehåller 

större och mindre rubriker om vatten samt både tecknade bilder och fotografier. I uppslagen 

hittar man ett historiskt inslag om hur vattnet användes förr. Denna sida är ljusgul med blå 

hörn och fotografierna är svartvita. 

Anslag och sekvensering 

På första uppslaget (bild 1) startar verbaltexten med en stor rubrik och det är här som läsaren 

kan tänka sig att texten börjar. Rubriken syftar till det som brödtexten under handlar om - 

vattnets olika egenskaper. Bilderna visar vattnets olika former, så som fast, flytande och 

gasform. Texten är indelad i små sjok och kombineras med resurser som exempelvis bilder. 

Detta inbjuder läsaren till läsning ”fram och tillbaka” (Danielsson & Selander 2014, s. 44). 

Bildtexterna har en mindre teckenstorlek än resten av brödtexten. Det är mer bilder än text på 

uppslaget. Begrepp är markerade med fetstil. Längst ner på sidan 19 (bild 1) finns en bild på 

en cello gjord av is och funktionen av denna bild är mer estetisk utsmyckning än viktigt 

innehåll.  

I det andra uppslaget på sida 20 (bild 2) börjar verbaltexten med en rubrik som informerar hur 

man använde is och ånga förr i tiden. Under den finner man en till rubrik med mindre storlek 

men med fet stil. Den informerar läsaren hur isen kylde maten. I detta historiska uppslag är 

texten indelad i kompakta stycken och inbjuder läsning ”från början till slut”. Ett foto är 

placerat under brödtexten som visar hur man förr sågade isen till stora block. På andra sidan 

av uppslaget (s. 21, bild 2) finner man bilden högst upp och rubriken samt brödtexten under 

denna. Bilden är stor och upptar en stor del av sidan. Bilden visar ett ånglok från år 1937 följt 

av rubriken ”Vattenånga satte fart på maskiner”. Även denna text är i ett kompakt stycke och 

därför förväntas läsaren läsa från vänster till höger till dess att texten är slut. 

I det sista uppslaget som handlar om vattnets kretslopp (bild 3) finner man endast två 

meningar med brödtext. Resterande text är den som beskriver vad som händer i bilden, d.v.s. 

bildtext. Texten är indelad i siffror ”1, 2, 3, 4 och 5” för att guida läsaren i vilken ordning hen 

ska läsa. Vissa saker i bilden är även förtydligade med ord så som ”sjö” och ”moln”. 

Uppslaget om vattnets kretslopp ligger inte i anslutning till kapitlet om vattnet, utan det har 

placerats längst bak i boken. 
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Tematisk orientering  

Vid analys av den tematiska orienteringen på bild 1 framgår det att verbaltexten innehåller ett 

elevnära innehåll där olika exempel om vattnets egenskaper kopplas till deras vardag. Bland 

annat står det att man kan simma, dyka och åka vattenskidor i vatten som är i flytande form 

(Persson 2015, s. 18). Vidare på andra sidan på bild 1 (s. 19) står det om vattnet i köket, om 

hur det börjar koka och bli vattenånga även varför det bli imma på fönstret. Dessa är exempel 

som eleverna kan stöta på i sin vardag. Mitt på sidan finns en tecknad bild som har en gul ram 

runt sig. Bilden ska föreställa vattnets väg från fast form, till flytande, till gas och tillbaka 

igen. När vattnet smälter och blir varmare är pilen orange. När vattnet avdunstar och det är 

ännu varmare har pilen en röd färg. Pilen är lila när vattnet blir kallare och kondenserar för att 

avslutningsvis vara blå när det är ännu kallare och stelnar. Här ser man att pilarnas färger har 

en betydande roll för de olika övergångarna. Där kallt symboliserar blått och varmt 

symboliserar rött. Detta kan man även se på en termometer eller vattenkran. Längst ner på 

sidan finner man en gul ruta som ser ut som en sol. I rutan vill författarna förtydliga att ”Solen 

måste inte skina och vatten måste inte koka för att det ska avdunsta.” Utan att vatten dunstar 

hela tiden från vattnets yta men att det går snabbare om det är varmt (Persson 2015, s. 19). 

I brödtexten i det andra uppslaget jämförs det hur det var då och hur det är idag. Förr använde 

man isblock för att kyla ner ömtålig mat men idag har vi istället kylskåp som gör det. De 

beskriver hur man förvarade isblocken på våren och sommaren och de görs en liknelse mellan 

dåtidens ”isgubbar” och nutidens glassbil, vilket många elever kan relatera till (Persson 2015, 

s. 20). Vidare i brödtexten står det om vattenångan genom tiden. Först lite fakta om ånga (gas) 

för att sedan berätta om hur gas har utnyttjats av människor i historien. Här är brödtexten inte 

lika elevnära som tidigare. Danielsson och Selander pratar då om hur en text kan vara 

uppbyggd utifrån det kända för att sedan gå till den nya och tankeväckande (2014, s. 48). 

Bilderna i uppslaget ska visa läsaren hur man arbetade på isen förut och hur ett ånglok ser ut. 

I sista bilden (bild 3) vill författarna lyfta fram hur vattnets kretslopp fungerar. Genom pilar 

och förklarande ord till de olika bilderna framgår det hur vattnet byter form i kretsloppet. 

Dock kan elever uppfatta att gas eller vattenånga endast visar sig i molnen och missar att det 

finns överallt i luften, eller att nederbörd endast sker som regn och inte snö eller hagel. Bild 

och text ger en ytlig förståelse för vattnets kretslopp men ger inte förklaringar till de olika 

fenomenen, utan det förväntas eleverna kunna koppla till vattnets egenskaper. 
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3.1.2.   Samspel mellan textens delar 

I samspelet mellan textens delar analyseras olika modaliteter så som rubriker, bildtexter, 

verbaltexter och illustrationer. 

Samspel mellan de olika verbala textslagen 

 Uppslagets (bild 1) rubriker samspelar med varandra och med verbaltexten. ”Vatten finns 

överallt och i olika former” sedan finns rubriken ”I köket” då kan det kopplas ihop med att det 

har något med vatten och kök att göra eftersom den första rubriken är uppslagets huvudrubrik. 

Vattnets olika former (egenskaper) har även markerats i fetstil för att lyfta fram att det är 

viktiga begrepp och dessa förekommer även i den inramade rutan där vattnets väg mellan de 

olika formerna beskrivs. 

Det andra uppslaget (bild 2) har en huvudrubrik ”Hur man använde is och ånga förr i tiden” 

där man kan se samband mellan underrubrikerna som lyder ”Isen kylde maten” och 

”Vattenånga satte fart på maskiner”. Även bildtexten på sidan 20 har ett samspel med både 

rubrik och brödtext som förklarar vad isen avvändes till. Bildtexten på sida 21 är mer 

konstaterande än informativ, ”Det bolmade om ångloken”, vilket inte kopplas ihop med 

brödtexten under (Persson 2015, ss. 20–21). 

I det tredje uppslaget (bild 3) är huvudrubriken ”Vattnets kretslopp” följt av en kort inledande 

text om att vattnet flyttar sig runt i ett evigt kretslopp och att ”vi har det vatten vi har på 

jordklotet”. Under finns en bild där de med hjälp av pilar och bildtext förklarar vattnets 

kretslopp. Bildtexten är numrerade för att den ska läsas i en viss ordning. Utan nummer hade 

läsaren förväntats börja läsa högst upp på bilden och sedan till höger, men då blir det en krock 

när texten ska förklara varför vattnet dunstar. Läsare förväntas läsa ”Solen värmer”, innan 

”Vattnet vid ytan avdunstar och blir till vattenånga som stiger uppåt” (Persson 2015, s. 173). 

Samspel mellan olika bilder 

Det finns samspel mellan de olika bilderna på uppslag 1 (bild 1). Först ser man en bild på en 

liten damm som visar hur den ser ut när det är vinter – snö, is och figurerna ägnar sig åt 

aktiviteter som man kan göra på vintern (åka skidor, skridskor och spark). Detta ska 

symbolisera vatten i fast form. Bilden under ska vara samma damm som bilden över men här 

visar den istället årstiden sommaren. I bilden ser man hur figurerna badar, snorklar, åker 

vattenskidor och fiskar – aktiviteter man kan göra på sommaren när vattnet har smält. Bilden 

visar vatten i flytande form (Persson 2015, s. 18). Genom att bara titta på bilderna och läsa 

rubriken kan läsaren bilda en uppfattning om att vattnet har olika former. På samma uppslag 



	   17	  

men på sida 19 finner man ett foto på vattenkokare, en illustration av vattnets väg från de 

olika formerna (isbit, vattenpöl och moln) och ett fotografi på en man som spelar på en cello 

gjord av vatten (fast form). Dessa bilder har inte ett lika tydligt samspel med varandra. De har 

ett starkare samspel med verbaltexten intill dem. Illustrationen i mitten är inramad, vilket ger 

intryck av att den ska läsas i en egen kontext. Fotot på mannen med is-cellon kan kopplas 

ihop med vatten i fast form men det samspelet är inte tydligt (Persson 2015, s. 19). 

Det andra uppslaget (bild 2) finner man två fotografier, vilka ämnesmässigt inte samspelar 

med varandra. Det gemensamma mellan dessa är att de är fotografier från 1930-talet och är 

båda svartvita (Persson 2015, ss. 20–21). 

Eftersom det bara finns en bild att titta på i uppslaget om vattnets kretslopp (bild 3) görs en 

övergripande analys hur denna samspelar med de andra två uppslagen. Det finns samband 

mellan hur vattnet dunstar från vattenytan och blir till vattenånga och vattenkokaren samt 

ångloket. För att kunna se detta samband krävs det att läsaren har förkunskaper inom ämnet, 

det vill säga att sambandet mellan dessa är inte tydlig för novisen. Solen i bilden om vattnets 

kretslopp (2015, s. 173) har ett liknande utseende som solen i bilden om vatten i flytande form 

(2015, s. 18). Där kan läsaren tänkas se ett samband mellan värme och sol. 

Samspel mellan verbaltext och bilder 

Bildtexten på första uppslaget (bild 1, s. 18) återspeglar och samspelar med illustrationerna. 

Den övre illustrationen visar hur vatten kan se ut i fast form på ett elevnära sätt, där figurer 

gör olika ”vinteraktiviteter”. Solen finns inte med på denna bild och figurerna har kläder på 

sig. Detta står inte uttalat i bildtexten, utan förväntas uppfattas av läsaren. I den undre bilden 

finns det en stor sol med glad mun och ögon. Figurerna har badkläder och ägnar sig åt 

”sommaraktiviteter”, vilka beskrivs i bildtexten, tillskillnad från den övre bildtexten. På nästa 

sida (bild 1, s. 19) är det en kort text om vad som händer med det kokande vattnet i kastrullen 

eller vattenkokaren. Bredvid finns ett fotografi på en vattenkokare. Under fotografiet finner 

man en text som förklarar vad som händer med vattnet i kokaren. Det finns en relativt tydlig 

kongruens mellan verbaltext, rubrik och fotografi eftersom man i köket finner både kastruller 

och vattenkokare, samt att fotografiet visar hur vattnet kokar och verbaltexten beskriver vad 

som händer med vattnet då. 

”För bara 100 år sedan var det vanligt att man kalla vinterdagar kunde se män som stod ute på 

isen med kraftiga sågar” (Persson 2015, s. 20) – detta citat är hämtat ur uppslag 2 (bild 2) där 

man även finner ett fotografi på män som arbetar på isen, därför kan men se att det finns en 



	  18	  

kongruens mellan brödtexten och fotografiet. Fotografiet i sig tillför inte informationen till 

läsaren, utan det är i samspel med brödtexten som läsaren kan bilda sig en uppfattning. På 

nästa sida på uppslaget (s. 21) finns ett fotografi på ett ånglok. Ånglok används sällan idag 

och det krävs en viss förkunskap av läsaren för att förstå hur ångan i loket bildas. Detta går 

författarna inte in på i texten utan det förklaras ”När man kokar vatten och det blir till 

vattenånga, alltså en gas, tar vattnet nästan 2000 gånger större plats än när det är rinnande.” 

Med denna information ska läsaren förstå att det blir en stor kraft som kan driva maskiner. I 

detta fall kan verbaltexten och fotots koherens kräva särskilda krav på läsaren. 

I det sista uppslaget om vattnets kretslopp (s. 173) finns det ett tydligt samband mellan 

bildtexten och bilden. Ett exempel: ”Vattnet vid ytan avdunstar och blir till vattenånga som 

stiger uppåt” – bilden visar en sjö (vatten) och pilar som pekar uppåt förtydligar hur 

vattenångan stiger uppåt. 

 

3.2.   Utkik – fysik och kemi 4–6 (digitalt) 
Utkik – fysik och kemi 4–6 är det digitala läromedlet som ska analyseras. Kapitlet heter Det 

livsviktiga vattnet och fokus kommer vara på de uppslag som rör vattnets egenskaper och 

kretslopp. Bild 5 är indelad i två bilder men ska ses som ett och samma uppslag, då det inte 

gick att få in hela uppslaget i en bild. En analys av samspelet mellan olika bilder kommer inte 

genomföras då uppslagen endast innehåller en bild per uppslag. 
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Bild	  4.	  Uppslag	  ur	  ”Utkik	  –	  Fysik	  och	  kemi	  4–6”	  av	  Karin	  Andersson	  (2018)	  Gleerups	  AB.	  
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Bild	  5.	  Uppslag	  ur	  ”Utkik	  –	  Fysik	  och	  kemi	  4–6”	  av	  Karin	  Andersson	  (2018)	  Gleerups	  AB.	  

 

Bild	  5a.	  Film	  ur	  ”Utkik	  –	  Fysik	  och	  kemi	  4–6”	  av	  Karin	  Andersson	  (2018)	  Gleerups	  AB.	  

3.2.1.   Övergripande struktur och iscensättning, anslag, sekvensering och tematisk 
orientering 

I den övergripande strukturen och iscensättningen får läsaren en överblick att uppslagen 

handlar om vatten och vattnets kretslopp. Uppslagen har rubriker, illustrationer, markerade 

begrepp och en film. Högst upp till höger på varje uppslag finns fyra ikoner. Funktionen hos 

ikonen längst till vänster är att man kan markera en del av texten och lägga till kommentarer. 

Nästa ikon är till för att få just den sidans URL-adress. Högtalarsymbolen finns om läsaren 



	   21	  

vill få texten uppläst och sista symbolen, stjärnan, är om läsaren vill spara sidan som en 

”favorit”. 

Anslag och sekvensering 

Uppslag 4 (bild 4) börjar med en stor rubrik ”Vårt viktiga H2O" där läsaren får en inledning 

till vad H2O betyder. Brödtexten delas i mitten av en illustration som ska föreställa en 

vattenmolekyl. Bilden har ingen bildtext. Vid sidan av brödtexten finns en ruta där vattens tre 

olika egenskaper presenteras. 

I det femte uppslaget (bild 5) börjar brödtexten med en stor överrubrik ”Ett av 

vattenmolekylens kretslopp” följt av en brödtext som är uppdelad i tre stycken. Till höger om 

brödtexten är en film placerad. I både det fjärde och femte uppslaget är den förväntade 

läsordningen från vänster till höger, uppifrån och ner. Filmen är en sammanfattning av hela 

brödtexten, men indelad i små sekvenser med bilder och pilar som rör sig. 

Längre ner i uppslaget visar illustrationen vattnets kretslopp. Det finns siffror i bilden, dessa 

förklaras i verbaltext nedanför. 

I slutet av filmen som finns på bild 5 (bild 5a) får läsaren själv klicka på de ”i” som är 

markerade på bilden. När läsaren klickar på någon av dessa får hen en kort text uppläst, det 

som står på det lilla kortet ”Vatten avdunstar och stiger upp i atmosfären som vattenånga.”. 

Här finns det ingen specifik ordning för läsaren att klicka. 

Tematisk orientering 

I det fjärde uppslaget (bild 4) läses rubriken först. Sedan är det inte givet om läsaren ska läsa 

brödtexten eller rutan till höger först. Vid ett första intryck dras blicken till rutan och bilden 

på vattenmolekylen samt det fetstilta begreppet ”kemisk förening”. Brödtexten är 

informationstät och exemplifierar inte innehållet till något som eleverna kan känna igen i sin 

vardag. Dock kan rubriken väcka ett intresse eller nyfikenhet hos eleverna om de inte är 

bekanta med uttrycket. Vad är det här? Det måste vi ta reda på? Är frågor som kan dyka upp. 

Vidare i analysen av uppslag fem (bild 5) ser man ett liknande upplägg som föregående sida 

(bild 4). Verbaltexten börjar med en huvudrubrik följt av en lång brödtext som är uppdelad i 

tre stycken. I det första stycket är två begrepp markerade i fetstil ”vattenånga” och 

”kondenserar”. Brödtexten förklara utförligt vattnets väg och i texten finns flera olika 

exempel, att vatten inte bara dunstar från sjöar och hav utan också från växter, mark och djur. 

Vidare är en illustration av vattnets kretslopp som brödtexten tidigare utförligt förklarat. Till 
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bilden finns även en kortfattad sammanfattning i punktform hur vattnet passerar i kretsloppet. 

Dock kan eleverna uppfatta att vattnet endast dunstar när solen skiner och att vatten i gasform 

endast är moln i himlen. Innehållet i både bild 4 och 5 innehåller många naturvetenskapliga 

begrepp och texten är en typisk faktatext som är beskrivande och förklarande. 

Bilden (5a) från filmen i uppslag 5 lämnar frihet åt eleverna att själva välja vilken knapp de 

ska trycka på. När eleven trycker på nästa knapp stängs den tidigare rutan ner. Samtidigt som 

de trycker på knappen börjar texten läsas upp och en liten filmsnutt börjar spelas. Eleven, 

läsaren, kan lyssna om på texten så många gånger som önskas. 

3.2.2.   Samspel mellan textens delar 

Samspel mellan de olika verbala textslagen 

I bild 4 lyder rubriken ”Vårt viktiga H2O” som till en början inte säger läsaren något om hen 

inte vet vad det betyder. Nedan i brödtexten förklaras uttrycket – att vatten på kemispråk 

skrivs så. Rutan till höger kan uppfattas som ett tillägg till resten av brödtexten då det inte står 

något om egenskaperna där. Rutans text kan alltså läsas separat från resten av texten. 

I andra uppslaget (bild 5) där vattnets kretslopp beskrivs och förklaras finns en tydlig 

koppling mellan rubrik och textinnehåll, såväl bild som verbaltext. Rubriken ”Ett av 

vattenmolekylens kretslopp” syftar till att det finns fler än ett kretslopp för vattenmolekylen, 

att sättet som det beskrivs här är en av dem. 

I sista uppslaget (bild 5a) är inte de korta texterna i ruterna knutna till varandra. De står var 

för sig och talar var för sig. Det har ingen betydelse i vilken ordning eleven navigerar i bilden. 

Samspel mellan verbaltext och bilder 

Det finns ett samspel mellan illustrationen av vattenmolekylen och verbaltexten i det fjärde 

uppslaget (bild 4). Verbaltexten stärks av illustrationen då kemispråk kan vara abstrakt och 

svårt att förstå. Men med hjälp av bilden på molekylen får sig läsaren en bild av hur den ser 

ut. Det hade varit mer tydligt om de skrev ut vad de olika delarna i molekylen betyder. 

Vidare i uppslag 5 (bild 5) finns det koherens mellan verbaltext och bild. I brödtexten 

beskrivs det som sedan visas i bilden. ”En del av regnet som faller till marken passerar växter 

och djur på sin väg tillbaka till havet” finns beskrivet i brödtexten. Detta kan man sedan se i 

bilden under där regnet faller på skog och djur och pilar som visar att det rinner tillbaka till 

havet. En fråga som kan uppstå här är hur det passerar djur och växter? 
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I filmen i uppslag 5 (bild 5a) finns det samband mellan texten och det som händer i bilden. 

Dock inget samband med de andra styckena, utan det är styckena i sig som har ett samband 

med bilden. ”Vatten avdunstar och stiger upp i atmosfären som vattenånga” är ett stycke. Då 

visar pilarna hur ångan stiger upp till molnen. 

3.3.   Jämförelse & analys 
I detta kapitel kommer de två läromedlen att jämföras i först den övergripande strukturen och 

iscensättningen i likheter och sedan olikheter. Därefter en jämförelse i samspelet mellan 

textens delar. 

3.3.1.   Likheter – Övergripande struktur och iscensättning, anslag, sekvensering och 
tematisk orientering 

-   Rubriker samspelar med verbaltexterna. I alla uppslag får läsaren en överblick om vad 

texten kommer handla om. 

-   Båda läromedlen har markerat viktiga begrepp med fetstil. 

-   Pilar används för att förtydliga förlopp i vattnets kretslopp. 

-   Bilder används för att förtydliga (oftast) det som beskrivs i verbaltexten. 

-   Texterna bjuder in till läsning ”från början till slut” och ”fram och tillbaka”.  

3.3.2.   Skillnader – Övergripande struktur och iscensättning, anslag, sekvensering och 
tematisk orientering 

-   I det traditionella läromedlet är innehållet elevnära med exempel från deras vardag. 

Detta saknas i det digitala läromedlet. 

-   I det traditionella läromedlet finns det ett historiskt inslag om hur vatten användes förr. 

-   I det digitala läromedlet kan eleverna få texten uppläst. 

-   I det digitala läromedlet kan eleverna se en film på vattnets kretslopp. 

3.3.3.   Samspel mellan textens delar 

I båda läromedlen samspelar de semiotiska modaliteterna på något sätt med verbaltexten. I 

”Boken om fysik och kemi” förekommer det enstaka bilder som har ett dekorativt syfte, vilket 

inte det förekommer i det digitala läromedlet ”Utkik – fysik och kemi 4–6”. Majoriteten av 

bilderna i båda läromedlen förstärker verbaltextens innehåll på ett eller annat sätt, dock finns 
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det fler bilder som samspelar med verbaltexten i det traditionella läromedlet än i det digitala 

som å andra sidan har mer verbaltext. 

3.4.   Sammanfattning av analys 
Båda läromedlen använder sig av semiotiska modaliteter för att förstärka och skapa betydelse 

i de olika texterna. Björkvall (2009, s. 13) skriver att samspelet mellan dessa modaliteter är, 

inom socialsemiotiska perspektivet, nödvändiga för den meningsskapande kommunikationen. 

Dock förekommer fler semiotiska modaliteter i det traditionella läromedlet eftersom det 

innehåller fler bilder, men precis som grammatik används i språket för att organisera ord till 

meningar och vidare till texter, behöver vi använda vår ”visuella grammatik” med bilder. 

Detta medför att bilder måste kunna delas upp i olika delar och kunna kombineras med andra 

bildelement men även med verbaltexten på ett meningsfullt sätt (Björkvall 2009, ss. 17–18). 

Selander och Kress (2010, s. 39) menar samtidigt att den uppfattade meningspotentialen i en 

text inte behöver vara den som var tänkt. Bilder kan i det här fallet förstärka 

meningspotentialen i en text eller göra tolkningsutrymmet större om bilden och texten saknar 

koherens. 

Trots att läromedlen är relativt nya på marknaden finns det skillnader i modaliteterna och hur 

de samspelar. Precis som samhället ständigt förändras gör även texter. Bilder tar större plats 

och de visuella kommunikationsformerna har blivit allt viktigare. Denna skillnad kan man 

även se i läromedlen. I det digitala finns det fler möjligheter för eleven att ta del av texten. 

Genom att kunna lyssna på den, kommentera med egna ord och se rörliga bilder (film). 

Medan det traditionella läromedlet har fler bilder som förstärker verbaltexten (Björkvall 2009, 

s. 6). 
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4.   Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys utifrån syfte och frågeställningar, 

tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Studiens syfte var att analysera och 

jämföra hur text och bild samspelar i ett traditionellt och i ett digitalt läromedel inom de 

naturorienterande ämnena. Dessa frågeställningar har studien utgått ifrån: 

•   Hur samspelar text och bild i ett traditionellt och i ett digitalt läromedel för åk. 4–

6 inom området vattnets egenskaper och kretslopp? 

•   Vad finns det för multimodala likheter och skillnader mellan de två läromedlen? 

Den första frågeställningen diskuteras i avsnittet Semiotiska modaliteter – samspel och den 

andra frågan diskuteras i Semiotiska modaliteter – likheter och skillnader. 

4.1.   Semiotiska modaliteter – samspel 
Samspelet mellan olika modaliteter i det traditionella läromedlet fanns i majoriteten av 

uppslagen. Ett exempel där rubrik, verbaltext och bild samspelar är i uppslag 1 (Persson 2015, 

s. 19). Rubriken är ”I köket” och i texten förklaras vad som händer med vattnet när det kokar. 

Att koka vatten är något man oftast gör i köket, antingen i en kastrull eller i en vattenkokare. I 

texten tar författarna både kastrull och vattenkokare som exempel. Precis intill verbaltexten 

finns ett foto på en vattenkokare placerat. Det syns att vattnet kokar. Tillsammans skapar och 

möjliggör dessa semiotiska modaliteter ett meningsskapande (Ferlin 2014, ss. 52–53). 

I första uppslaget (bild 1) ser man två bilder som visar en damm när det är vinter och när det 

är höst (Persson 2015, s. 18). Placerar man bilderna i ett annat sammanhang skulle de få en 

annan innebörd, exempelvis övergången från vinter till vår och sommar. Det som är värt att 

poängteras här är att utan stöd i en kontext eller verbaltext får bilderna en annan innebörd än 

vad som förväntas av dem och därför, menar Eriksson (2009), är det viktigt att läsaren får 

hjälp att utveckla förmågan att analysera texter och bilder på ett relevant sätt för att förstå 

budskapet. 

Analysen av det digitala läromedlet visar att det finns samspel mellan text och bild, men på ett 

annat sätt än i det traditionella. Det digitala läromedlet har färre bilder och mer verbaltext, 

dock innehåller läromedlet andra modaliteter så som film, ljuduppläsning och ordförklaringar. 

Selander (2011) menar att det är just dessa modaliteter som skiljer det digitala och 

traditionella läromedlen åt, men att de traditionella, pappersburna läromedlen håller på att 

utvecklas och kompletteras med material på nätet. 
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Kress (2001) och Eriksson (2009) pratar om bilders olika meningspotentialer. De går in på 

vilka skillnaden det finns mellan en bild som är en upprepning av vad verbaltexten påstår och 

bilder som kan ge en typ av information som inte verbaltexten kan uttrycka. I det digitala 

läromedlet på uppslag 4 (bild 4) finns en illustration av vattenmolekylen. Det är ett exempel 

på vad Kress (2001) och Eriksson (2009) menar med att bilden ger läsaren information som 

kan vara svår att uttrycka i verbaltexten. Vattenmolekylen är för liten för att se med blotta 

ögat men med hjälp av illustrationen får läsaren en uppfattning om hur den kan se ut. Ett 

annat exempel är hur vattnets kretslopp åskådliggörs. I detta fall handlar det om en 

förminskning av ett landskap för att kunna se helheten. 

Gemensamt för de båda läromedlen är att de med hjälp av pilar, färgsättning och fetstil 

förbättrar förståelsen för sambandet mellan verbaltext och bild. Bildtexten ska även vara 

placerad inom rimligt avstånd så att det framgår att bilden och den skrivna texten hör ihop 

(Danielsson & Selander 2016). Detta kan man exempelvis se i första uppslaget om vattnets 

väg från fast form, till flytande, till gas och tillbaka igen (Persson 2015, s. 19) där pilar visar i 

vilken riktning läsaren ska läsa och färgerna symboliserar olika temperaturer. Eftersom 

illustrationen är inramad och bildtexten är innanför är det lätt att förstå att dessa hör ihop. 

Även i det digitala läromedlet förbättrar pilar förståelsen för hur vattnets kretslopp fungerar. 

I analysen av uppslag 1, fotografiet på is-cellon, (Hansson 2015, s. 19) finns ett oklart 

samband mellan bild och resten av verbaltexten. Selander (2011) förklarar utifrån ett 

designteoretiskt perspektiv att text och bild förmedlar information på olika sätt och att de får 

olika betydelser beroende på hur de placeras i en text. Som läsare kan det vara svårt att förstå 

meningsutbytet i bilden. 

4.2.   Semiotiska modaliteter – likheter och skillnader 
I det digitala läromedlet kan den som läser lägga till anteckningar, få texten uppläst och 

navigera genom olika funktioner. Enligt Danielsson och Selander (2014) är detta skillnaden 

från det traditionella läromedlet. Det digitala är ett ständigt förändligt medel. Vidar nämner de 

digitala läromedelstextens obestämda läsordning som bidrar till en mer öppen och flexibel 

läsning. I denna studie visade det vara tvärtom. Det traditionella läromedlet bjuder in till en 

mer flexibel läsning då verbaltexten är indelade i små sjok med bilder och bildtexter, medan 

det digitala är en lång, informationstät verbaltext med få bilder. 

Elever kan se det digitala läromedlet som ett mer tillfredsställande, enklare och roligare arbete 

än traditionella böcker. Enligt Svärdemo Åberg (2009) beror det på att den digitala världen är 
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en naturlig del i deras vardag och något som eleverna kan relatera till. Det som analysen 

visade var att det digitala läromedlet inte kopplade de semiotiska modaliteterna till elevnära 

innehåll. Utan i det traditionella läromedlet fanns det flera exempel på det. 

 

5.   Slutsats	  
Analysen har gjorts utefter en modell där tolkningar ingår, vilket betyder att analysen kan 

komma att ändras om en annan person skulle genomföra studien. Detta leder till att resultatet 

också skulle bli något annat. Resultatet i denna studie är begränsat då den bara undersöker två 

läromedel och kan därför inte stå för majoriteten av alla läromedel, utan bara de som ingår i 

studien. Jag kan inte heller fastställa vilket läromedel som är bättre än det andra eller vilket 

som främjar lärandet. Det är svårt att genom en sådan här studie se om det är användandet av 

ett visst läromedel som ökar elevers prestationer eller om den bakomliggande faktorn är en 

pedagogisk och duktig lärare. Något att forska vidare i är elever och lärares användning av 

läromedel i klassrummet. 

Studiens syfte var att, ur ett multimodalt perspektiv, undersöka hur text och bild samspelar i 

ett traditionellt och i ett digitalt läromedel i ämnet kemi för åk. 4–6 och sedan jämföra 

modaliteterna i respektive läromedel. 

Enligt forskning och teorier ska det digitala läromedlet innehålla elevnära texter som kan 

läsas ”fram och tillbaka”. Studiens resultat visade att detta inte stämde. Det digitala 

läromedlet hade långa, informationstäta texter och få bilder, medan det traditionella 

läromedlet hade korta, elevnära texter där bilder, i de flesta fall, underlättade förståelsen för 

verbaltexten. Något som det traditionella läromedlet saknade var ”digitala finesser”, så som 

uppläsning av text, filmer och kommentarfunktion. 

Gemensamt för de båda läromedlen var, att utifrån de bilder och texter som innefattade 

vattnets egenskaper och kretslopp, samspelade text och bild i det specifika sammanhanget. 

5.1.   Vidare forskning 
Det finns en del forskning kring traditionella, pappersbundna läromedel men nästan ingen 

som innefattar både digitala och traditionella läromedel. Det finns ingen eller mycket lite 

forskning som jämför dessa, därför skulle det vara intressant att se hur resultatet av en mer 

omfattande studie skulle bli. Det pågår en digitalisering i skolan där fler och fler elever får 
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tillgång till datorer och surfplattor. På nätet kan man hitta både läromedel som är gratis och de 

som kostar rätt mycket. Som lärare är det viktigt att komma ihåg att vem som helst kan 

producera ett läromedel. Nätet har gjort det mer tillgängligt, både ur ett praktiskt perspektiv 

men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är upp till läraren att granska och utvärdera det 

läromedel som ska användas i den pedagogiska verksamheten.  
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Bilaga 1.   (Hansson	  2015,	  s.	  18-‐19)	  
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Bilaga 2.   (Hansson	  2015,	  s.	  20-‐21)	  
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Bilaga 3.   (Hansson	  2015,	  s.	  173)	  
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Bilaga 4.   (Danielsson	  &	  Selander	  2014,	  s.	  43) 

 Multimodalt textfokus  Didaktiskt fokus - modell för 
läsning  

Övergripande 
struktur och 
iscensättning  

Anslag, sekvensering, tematisk orientering --------
--------------------------------- 
Vad erbjuder olika visuella resurser?  

Tillsammans uppmärksamma 
textens olika delar och vad de 
var för sig erbjuder  

 

Samspel mellan 
textens delar och 
andra semiotiska 
modaliteter  

Visuell närhet och kongruens mellan verbal text 
och andra semiotiska modaliteter -------------------
----------------------- Innehållslig kongruens mellan 
olika begrepp,  

beskrivningar och förklaringar  

Tillsammans reflektera över 
samspelet mellan olika resurser 
och vilken bild av 
kunskapsområdet som blir 
central i texten.  

Verbalt bildspråk  Vilka liknelser och metaforer används?  

 

Tillsammans ”ta isär” innehållet 
i bildspråket. Hur långt 
”sträcker sig” analogierna och 
hur väl fungerar de för 
innehållet?  

Värderingar  
Explicita värderingar ----------------------------------
-------- Implicita värderingar, t.ex. i metaforer och 
illustrationer.  

Tillsammans diskutera aspekter 
som rätt/fel, vi/de, 
manligt/kvinnligt, 
uttalat/underförstått etc.  

Tabell 1. Figuren föreställer analysmodellen Modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala 
texter (Danielsson & Selander 2014, s. 43).  

 


