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Abstract 
What’s important?  

– Modeling knowledge ideals of content and disposition in biology textbooks 

  

The aim for this paper has been to examine three textbooks designed for science education in 

upper secondary school in order to determine whether they convey any specific attitudes 

regarding what is considered to be ideal knowledge within the field of biology. The main 

focus has been to investigate if different types of design strategies have been used to 

emphasize certain values or attitudes and if this proves to be the case, how is this achieved 

specifically?  

 For this purpose I have conducted several different qualitative linguistic analyses of 

the textbooks. The theoretical framework for the analyses lies within the main field of critical 

linguistics and more specifically in the context of systemic functional linguistics. The two 

main language models I have chosen to use for my investigations are functional grammar and 

multimodal text analysis. 

 My results imply amongst other things that by conducting an overall assessment of 

the headlines in the textbooks a fair assessment can be made of which overall attitudes the 

books convey. Another founding that has proven to be of relevance is the multimodal analysis 

of the introductory chapter within each textbook. This chapter conveys more than anything 

else the true attitudes the authors have, not only towards the school subject itself but also, to 

the reader. Furthermore, the overall language use in the introduction significantly reveals the 

textbooks approach and usability as an educational tool.    

        

(Keywords: textbook analysis, biology, science education, multimodal analysis, functional 

grammar, critical thinking) 
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Sammanfattning 
Min ambition med denna uppsats har varit att analysera tre olika läroböcker i gymnasiekursen 

Biologi 1 för att undersöka vad och hur de förmedlar kunskapsideal kring innehåll och 

mening. Jag har velat undersöka om det finns skillnader i de olika böckernas didaktiska 

designstrategier och vad dessa eventuella skillnader har för olika betydelsepotentialer.  

 För att försöka få svar på mina frågor har jag genomfört min undersökning i flera 

steg. Inledningsvis jämförde jag de olika böckernas övergripande struktur och innehåll. 

Därefter har jag ställt dessa resultat i relation till vad kursplanen i ämnet specificerar som 

centrala innehåll och slutligen genomförde jag en komparativ multimodal kompositionsanalys 

av introduktionskapitlet samt avsnittet i vardera boken som beskriver cellens uppbyggnad 

 Den teoretiska utgångspunkten för läroboksanalyserna i denna uppsats ligger inom 

huvudområdet kritisk lingvistik och mer specifikt inom ramen för systemisk-funktionell 

lingvistik. De två vägledande språkteorierna och modellerna som jag använde mig av var 

funktionell- och multimodal textanalys. 

 Resultaten indikerar att det går att göra en initial bedömning av lärobokens 

”värdegrund” genom att lägga tid på att uppmärksamma några av de referenspunkter som jag 

har använt mig av. Rubrikerna har visat sig vara bra värdemätare för olika inställningar och 

framförallt förekomsten av frågeställningar och enstaka ord i rubrikerna. Introduktionskapitlet 

avslöjar mer än vad producenterna troligen inser angående bokens inställning till såväl läsaren 

som ämnet. Dock indikerar det generella språkbruket mer än allt annat vilken relation boken 

öppnar för gentemot läsaren samt även vilket ansvar den är beredd att ta för att fungera som 

ett pedagogiskt verktyg.        

 

(Nyckelord: läroboksanalys, biologi, multimodal textanalys, funktionell grammatik, 

språkhandlingar, kunskapsideal, källkritiskt förhållningssätt) 
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1 Inledning 
Kommunaliseringen av den statligt styrda skolan i Sverige, som genomfördes 1991, 

påverkade lärobokens situation på ett dramatiskt sätt. Från att tidigare ha producerats och 

faktagranskats av staten släpptes ansvaret fritt och läroböcker blev en allmän egendom för 

olika vinstdrivande företag att producera och sälja till skolorna. Enligt Skolverket (Skolverket 

2013) sker sedan 1991 faktagranskning av läromedel endast i efterhand och det finns  

i skrivande stund ingen redovisning på Skolverkets hemsida på vilken basis urvalet av 

granskade läromedel görs. Vidare står det direkt angivet att kvalitetssäkringen av de 

läromedel som används i skolorna ska göras av de undervisande lärarna själva: 

 

Kvalitetssäkringen ligger i dag på lärarna och indirekt på lärarutbildningen – 

att man utbildar lärare till att kunna göra bra kvalitetsgranskningar av 

läromedel och att göra lärarna medvetna om att ingen annan granskar 

kvaliteten på läromedel. 

(Skolverket 2013) 

 

Att vara medveten om processerna kring hur läroböcker produceras kan bidra till en ökad 

förståelse av vilket gediget ansvar Skolverkets direktiv innebär. Dessa processer beskrivs 

bland annat i en bilaga till Skolverkets rapport 284: Läromedlens roll i undervisningen 

(2006). I denna rapport framkommer det tydligt att det är en företagsdriven och marknads-

orienterad produktion där främsta fokus ligger på säljbarhet av produkten, d.v.s. läroboken.  

I samma rapport, men då i en annan bilaga, beskrivs även processen kring hur 

informationsdelgivningen angående gällande styrdokument sker från Skolverket till 

läromedelsproducenternas branschorganisation – Föreningen Svenska Läromedel (FSL). 

Denna delgivning är den enda del som Skolverket är delaktig i vid läromedelsproduktionerna. 

Någon faktagranskning eller liknande sker alltså inte av Skolverket utan sköts helt av det 

ansvariga förlaget. Författarna tillsammans med förlaget har fri tolkningsrätt av styr-

dokumenten, t.ex. kursplaner, och bestämmer själva i vilken omfattning produkten skall täcka 

de olika kunskapskraven. Detta medför att det ligger ett tungt ansvar på den undervisande 

läraren att själv göra en ordentlig granskning av den lärobok som man använder sig av. För att 

fullt ut kunna tillmötesgå den kvalitetsgranskning som Skolverket dikterar behöver läraren 

utveckla kompetenser inom en mängd andra områden utöver det som ofta refereras till som 

lärarens kärnkunskaper – d.v.s. de rena ämneskunskaperna och den didaktiska kompetensen. 
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Att kunna genomföra en läroboksanalys som sträcker sig längre än en ren faktakontroll blir i 

och med Skolverkets direktiv ett krav för den yrkesutövande läraren. I och med detta 

sammanfaller lyckligtvis den vetenskapliga relevansen för att göra en läroboksanalys med 

min personliga.  

 Som blivande gymnasielärare har jag under min utbildning skrivit fördjupande 

ämnesdidaktiska uppsatser och för min C-uppsats inom biologiämnet (Ekström 2011) valde 

jag att undersöka lärares och elevers inställning till läroboken och mina resultat förvånade 

mig. Mina resultat indikerade att det finns en väldigt stor övertro på läroboken som en 

”faktagranskad och sann” informationskälla (formuleringen gjordes av en intervjuad elev). 

Det som ytterligare framkom var att lärarna upplevde att eleverna uttryckte en enorm tilltro 

till att läroboken var komplett och täckte hela kunskapsfältet för kursen, vilket ofta resulterade 

i motstånd som uttrycktes med frågor som t.ex. ”men det står ju inte i boken, så varför ska vi 

lära oss det?”. Denna inställning är problematisk på många sätt och den kan även diskuteras 

ur olika perspektiv.  

 Ett perspektiv är att reflektera över den källkritiska aspekten, eller till och med 

frånvaron av den. Begreppet källkritik och kritiskt tänkande används frekvent i olika 

styrdokument för skolan, t.ex. återfinns följande formulering i beskrivningen av skolans 

värdegrund och övergripande uppgift (Skolverket 2013): ”Eleverna ska träna sig att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På 

så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.” Dessutom är det 

uttryckligen skolans ansvar att varje elev ska utveckla kunskaper i att ”kritiskt granska och 

värdera påståenden och förhållanden”. Olika formuleringar med begreppen källkritik och 

kritiskt tänkande genomsyrar även de mer specifika ämnes- och kursplanerna. I vissa ämnen 

betonas det mer än i andra. Till exempel anges följande som ett centralt innehåll i ämnet 

engelska: ”… olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk” (Skolverket 

2013). I historia är det än mer specificerat att undervisningen i ämnet ska ge eleven 

förutsättningar att utveckla en ”förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån 

källkritiska metoder…” (Skolverket 2013). I kontrast till detta återfinns endast en liknande 

formulering i biologiämnets styrdokument och det är i den övergripande ämnesbeskrivningen, 

där det beskrivs att undervisningen i ämnet ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder 

och inom detta ska eleven ”tolka och kritiskt granska resultat och information” (Skolverket 

2013). Särskilt intressant blev dessa direktiv för mig när jag upptäckte att inga läromedel i 

biologi har källhänvisningar eller referenser. En snabb genomgång av olika läromedel i andra 

skolämnen visade samma sak. 
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 Ett annat perspektiv är att problematisera den maktfaktor som läroboken har i 

relation till eleverna. Om läroboken åtnjuter en sådan oemotsagd maktposition som 

kunskapskälla i så många elevers medvetande som min tidigare undersökning indikerar, så 

blir det intressant att undersöka vad böckerna förmedlar utöver rena faktakunskaper. Vilka 

värderingar och ideologier förmedlas och vad anses vara viktigt? Varför och framförallt hur 

gör de det? Jag har för mitt examensarbete valt att vidareutveckla denna tankegång och har 

valt att analysera tre olika läroböcker i ämnet biologi för att försöka se vilka likheter och 

olikheter de har i sin utformning och presentation av materialet. Vilka olika förhållningssätt 

har böckerna till skolämnet samt till det presenterade materialet? 

 Att analysera böckerna ur ett designperspektiv är ytterligare en aspekt som gör en 

läroboksanalys intressant för mig. Orsaken till detta är att jag under många år har varit 

yrkesverksam inom reklambranschen innan jag påbörjade min lärarutbildning. Jag har 

gedigna erfarenheter av reklam- och trycksaksproduktioner och är väl insatt i vilka typer av 

diskussioner som dominerar under ett designarbete. Min erfarenhet är att arbetsprocesserna 

kan variera oerhört mycket och även om de personliga kombinationerna i samarbetet har stor 

betydelse för resultatet så väger de ekonomiska aspekterna i de flesta fall tyngst. Det finns ett 

mer uttalat strategiskt tankearbete i de produktioner som kostar mer pengar och som 

därigenom värderas högre – med andra ord har större prestige. Jag har varit med i 

designstrategiska möten med arbetsgrupper där målet har varit att välja ”rätt” design för att 

förmedla ”rätt” saker. Stora koncerner har ofta omfattande dokumentation kring hur företaget 

ska presenteras i alla former av kommunikation – allt från typsnitt, färgval, layout, och språk 

till specifika ”kravlistor” på hur människorna på deras bilder ska se ut (inklusive etnicitet, 

kön, ålder osv.). Designarbete är i allra högsta grad en meningsskapande aktivitet även om det 

har olika fokus. Design av läromedel, eller didaktisk design, är en egen nisch inom det 

forskningsområde som benämns som visuella textanalyser och de har ett speciellt fokus på 

vad och hur information i läromedel värderas. Detta kommer jag att diskutera mer ingående 

framöver i den teoretiska sektionen.  

 Mina personliga erfarenheter kan bidra med såväl för- som nackdelar i mitt 

tolkningsarbete och jag är väl medveten om att jag behöver vara extremt noggrann i min 

analys för att hålla mig så saklig som möjligt för att förhindra att mina tidigare erfarenheter 

lägger för stort beslag på mina tolkningar. Utöver detta finns det ytterligare kritiska aspekter 

som är viktiga att ta upp i detta inledande skede. En kritisk aspekt som tas upp i boken 

Textens mening och makt (Bergström & Boréus, red. 2012) är att när man gör en visuell 

textanalys så kan man inte utgå ifrån att de som producerar materialet har haft som ambition 
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att framställa materialet på det sätt som analysen kommer fram till. Dessutom poängterar 

författarna att en persons tolkningar inte behöver överensstämma med hur andra skulle tolka 

det. Med dessa kritiska aspekter i åtanke så kommer jag i mitt analysarbete att använda mig 

av ett hermeneutiskt förhållningssätt med två tolkningsstrategier i fokus. Dessa tolknings-

strategier definierar de ovan nämnda författarna som olika fokus baserade på vem/vilka som 

tolkningen kan göras av. De nämner totalt fyra olika tolkningsstrategier där fokus på textens 

innebörd antingen ligger på uttolkaren/forskaren själv, på avsändaren, på mottagaren eller på 

den omgivande diskursen. Jag har valt att tolka materialet i läroböckerna utifrån ett mottagar-

perspektiv där både eleven och läraren är i främsta fokus. Dock är det ofrånkomligt att även 

en tolkning ur uttolkaren/forskarens perspektiv kommer att ingå, vilket i detta fall är jag själv.  

 Mitt fokus för denna uppsats ligger alltså i att utforska användarens uppfattning av 

läroboken, vilket i detta fall är både läraren och eleven. Läraren ska välja lärobok och eleven 

ska möta ämnet – båda är således användare. Som blivande lärare behöver jag öva upp en 

skicklighet och säkerhet i att kunna göra en innehålls- och kvalitetskontroll av de läromedel 

jag vill använda mig av i undervisningen, d.v.s. att kunna bedöma om läroboken passar in  

i min undervisning. Detta arbete gäller inte endast ett övervägande angående om läroboken 

överensstämmer med det innehåll jag kommer att undervisa utan även om den överens-

stämmer med min personlighet. Utöver det så behöver jag även kunna bedöma huruvida 

läroboken passar min elevgrupp på bästa sätt. Även här finns det en mängd olika dimensioner 

att beakta. Hur möter läroboken eleven, d.v.s. vilken relation vill den skapa med läsaren? 

Vilken attityd kring ämnet i sin helhet och till specifika fakta förmedlas? Hur möter läroboken 

elever som inte har svenska som första språk?  

 Jag har här presenterat en inledning till mitt ämnesval och fokus för min uppsats 

samt formulerat den vetenskapliga relevansen tillsammans med mitt personliga intresse däri. 

Jag kommer i det följande avsnittet precisera mitt syfte samt definiera de huvudsakliga 

frågeställningarna för undersökningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Min ambition med denna uppsats är att analysera tre olika läroböcker i gymnasiekursen 

Biologi 1 för att undersöka vad och hur de förmedlar kunskapsideal kring innehåll och 

mening. Jag vill undersöka om, och i sådant fall vilka, skillnader det finns mellan de olika 

böckerna. Jag gör detta för att på ett välgrundat sätt kunna utföra det kvalitetssäkringsuppdrag 

som Skolverket anser att jag och mina kollegor ska göra.  

 Jag kommer att genomföra en undersökning i flera olika steg. Först kommer jag att 
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jämföra de olika böckernas övergripande struktur och innehåll. Därefter kommer jag att ställa 

dessa resultat i relation till vad kursplanen i ämnet specificerar som centrala innehåll samt 

diskutera hur böckerna förhåller sig till varandra. Därefter kommer jag att genomföra en 

komparativ textanalys i tre steg: 
 

1)  En kvantitativ lingvistisk analys av alla förekommande rubriker i varje enskild 

lärobok för att upptäcka eventuella mönster i språkbruket.  

2)  En multimodal analys av introduktionskapitlet i varje bok för att undersöka 

författarnas inställning till skolämnet. 

3)  En multimodal analys av avsnittet om cellens uppbyggnad för att undersöka vilket 

kunskapsfokus och attityder som förekommer.  
 

I varje steg kommer jag att göra en hermeneutisk tolkning av resultaten samt av de eventuella 

skillnaderna och/eller likheter som framkommer och hur dessa kan ses/tolkas utifrån ett 

användarperspektiv. Följande frågor kommer att ledsaga mig i tolkningsarbetet:  
  

•  Hur förmedlas ”fakta” i läroböckerna – vad förmedlas som relevant  

kunskap och vilka förväntningar ställs på eleverna angående vad de  

ska förstå, d.v.s. vad är viktigt? 

•  På vilket sätt introduceras biologiämnet i tre nyproducerade biologi- 

böcker för gymnasiet? 

•  I vilken mån och på vilket sätt förmedlas ett källkritiskt perspektiv? 

•  Vilka olika ideal för kunskap och lärande speglas i de olika böckerna? 
  

 

2 Teoretisk inramning och centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom den teoretiska inramningen för min undersökning 

samt beskriva de centrala begreppen i dessa.    

 

2.1 Lärobokens maktposition som kunskapskälla 
Själva läromedelsbegreppet har en stor spännvidd. Skolverket beskriver begreppet läromedel 

som "alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” (Skolverket 2013) och 

citerar i sin beskrivning skolförordningen från 1971. Vidare poängteras det att i och med den 

tekniska utvecklingen som skett så har detta begrepp utvidgats till att omfatta många fler 

medier än den ursprungliga tryckta läroboken som t.ex. TV, spel, film, Internet o.s.v. 
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Läroboken är en specifik del av det vidare begreppet läromedel och det är den som är i fokus 

för denna undersökning, vilket innebär att det endast är begreppet lärobok som kommer att 

användas.  

 Även om användandet av läroböcker diskuteras återkommande i olika sammanhang 

har det på senare tid kunnat skönjas en tendens att läroboksanvändning inte anses som 

didaktiskt progressivt (Ammert 2011:27). Dock visar forskning att ”läroboken dominerar 

undervisningen i flera ämnen och att den innehar en central position i skolans undervisning i 

allmänhet” (Ammert 2011:26). Även i Boel Englunds underlagsrapport till Skolverkets 

Läromedelsprojekt (2006) framgår det att läroböcker fortfarande har en mycket stark ställning 

i undervisningen. Dessutom är det få lärare som väljer att arbeta helt utan dem. Englund gör 

en genomgång av tre olika undersökningar kring läroböckers ställning och roll i skolan. En av 

undersökningarna är en enkätundersökning som Föreningen Svenska Läromedel (FSL) 

genomförde 2003. Undersökningen omfattar 18 frågor och fokuserar på läroböcker, tillgång 

till andra läromedel och hur dessa fungerar. Resultaten visar att färre än två procent av lärarna 

som svarat på enkäten anger att de aldrig använder läroböcker. I kontrast till detta anger 

närmare 60 % att de använder läroböcker regelbundet och 20 % att de använder det ”så gott 

som varje lektion”. En närmare genomgång av svarsstatistiken då den delas upp på olika 

åldersgrupper visar att närmare 90 % av gymnasielärarna anger att de använder läroböcker 

”regelbundet eller oftare”. Ytterligare en annan analysvinkel i denna enkätundersökning visar 

att lärarna i de naturorienterande ämnena använder läroböcker och handledningar oftare än 

andra lärargrupper.  

 Ammert (2011) poängterar att även om läroboken endast används sporadiskt, eller 

till och med tas avstånd från, så behåller den ändå en central roll i undervisningen eftersom 

den förmedlar något som man förhåller sig till. Vidare menar han att läroböckerna formar 

elevers och lärares uppfattningar om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig. 

Denna syn på lärobokens funktionella perspektiv utvecklas vidare i böckerna Design för 

lärande (Rostvall & Selander 2008) och Design för lärande – ett multimodalt perspektiv 

(Selander & Kress 2010) där läromedel diskuteras utifrån deras meningsskapande potential. 

Författarnas fokus ligger i utformandet av pedagogiska texter och benämner det specifikt för 

didaktisk design och förklarar varför detta har en särställning inom designområdet: ”Design 

av läroböcker bidrar i stor utsträckning till att ge en ram och en struktur, och till att forma 

förhållningssätt både till kunskapssyn och till uppfattningar av vad som i skolkontexten utgör 

relevant lärande” (Rostvall & Selander 2008:81). Analyser av läroböckernas design kan 

belysa hur olika kunskaps- och lärandeideal speglas genom att t.ex. titta på ordval, språkval, 



! 11!

inramning, eller fraser som upprepas. En analys av vad som sätts i centrum kontra det som 

hamnar perifert kan även visa på vad och vilka delar som anses vara ideal och som därigenom 

bidrar till att legitimera ett specifikt kunskapsområde eller en attityd. 

 

2.2 Varför rubrikerna? 
Skolverket specificerar alltså uttryckligen att det är den enskilde lärarens ansvar att 

kvalitetsgranska de läromedel som används, men det är orimligt att tro att det skulle finnas tid 

för lärarna att läsa allt material i varje lärobok – det är högst troligt att läroböcker väljs på 

andra sätt. Ett möjligt förfarande är att läraren bläddrar i de s.k. ”blädderexemplar” som 

förlagen skickar ut och försöker skapa sig en bild av innehållet. Enligt detta antagande blir 

rubrikerna i läroböckerna tongivande för hur innehållet representeras. Detta gäller inte bara 

för läraren som skall innehålls- och kvalitetsbedöma boken utan även för eleven som får 

signaler om vad som är centralt i texten och troligen kommer göra en omedveten bedömning 

kring huruvida det känns relevant eller intressant.  

 Rubriksättare som profession har ur ett designhistoriskt perspektiv varit förknippat 

med hög kompetens inom yrkesområdet och har åtnjutit hög prestige. Yrkesskicklighet inom 

typografering och grafisk formgivning har varit ett grundläggande krav för yrket, men även 

goda kunskaper om rubrikers språkliga utförande har varit viktigt att behärska. Efter 

digitaliseringen av trycksaksproduktioner under 1990-talet har denna yrkeskategori sedermera 

”bakats ihop” med en mängd andra grafiska och trycktekniska yrken och hamnar idag 

generellt under den grafiska formgivarens ansvar. Arne Heine (Heine 2005) som har skrivit en 

omfattande bok om typografi, som ofta refereras till i grafiska sammanhang och utbildningar, 

beskriver rubrikens uppgift på följande sätt: ”rubrikernas uppgift är att vägleda läsaren. 

Rubrikernas storlek följer en hierarkisk ordning som visar deras olika betydelse och textens 

struktur och disposition” (Heine 2005:84). Han anser att rubrikernas individuella utformning 

med typ, storlek, färg etc. anger ett specifikt ”röstläge som liknar det vi själva har när vi talar”.  

 Även inom digital design ger man rubrikerna prioriterad betydelse för att vägleda 

läsaren i att snabbt kunna bedöma huruvida texten är intressant för vidare läsning. The Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) är Internetdesignerns grafiska regler och 

rekommendationer och i version 2.0, som är den gällande 2013, står det angivet att ”the 

purpose of headings and subheadings: they are important usability and accessibility strategy 

to help readers both determine the overall outline of the document and to navigate to specific 

information that may need more of the reader's attention” (http://www.w3.org/TR/WCAG20/). 

Med denna kombinerade bild av lärarens ansvar, analytiska kompetens och tidsutrymme som 



! 12!

sätts i relation till rubrikernas roll som förmedlare av innehåll och attityder framkommer en 

specificerad frågeställning som är högst relevant för denna undersökning: Hur väl 

överensstämmer det rubrikerna förmedlar i form av innehåll och attityd med resterande 

innehåll i läroböckerna? I förlängningen kan även följande fråga vara relevant: Kan man 

genom att endast uppmärksamma rubrikerna i ett läromedel få en korrekt bild av vad 

läroboken vill förmedla? Denna senare fråga har tillkommit under arbetets gång och kommer 

att bemötas i resultat- och slutsatsdiskussionerna. Hur en relevant analys av rubrikerna ska 

göras och på vilka teoretiska grunder den vilar på kommer jag att gå igenom i följande avsnitt.   

  

2.3 Funktionell textanalys och Halliday´s språkhandlingar 
Den teoretiska utgångspunkten för läroboksanalyserna i denna uppsats ligger inom 

huvudområdet kritisk lingvistik och mer specifikt inom ramen för systemisk-funktionell 

lingvistik, där de två vägledande språkteorierna och modellerna som kommer att användas 

härrör från lingvisten Michael Halliday: funktionell- och multimodal textanalys (Halliday 

1994, 2006, Holmberg, Karlsson & Nord 2011, Holmberg & Karlsson 2006, Björkvall 2009). 

 Det grundläggande antagandet för båda dessa språkteorier är att språket är 

sociosemiotisk drivet, d.v.s. att språket är ett system som används för att skapa betydelse som 

i sin tur är socialt motiverat. Halliday (1994) menar att språket har utvecklats för att uppfylla 

människans grundläggande behov av att skapa meningsfullhet i sin tillvaro och att 

språkbruket därigenom alltid uppfyller någon typ av syfte, d.v.s. har en funktion. Han menar 

att alla typer av språkbruk kan kategoriseras efter de betydelser som människan behöver 

uttrycka och att det finns två grundläggande kategorier, eller metafunktioner, för detta: den 

ideationella och den interpersoniella funktionen. Det finns ytterligare en metafunktion som 

främst ses som en slags hjälpfunktion till de andra – den textuella metafunktionen. Den 

ideationella metafunktionen av meningsskapande i språket uppfyller behovet av att kunna 

skapa kontakt med andra och att förhålla oss till dem. Vi behöver kunna återge olika versioner 

av verkligheten för att förstå och/eller göra oss förstådda, t.ex. att kunna beskriva vem som 

har gjort något eller hur något ser ut. Den interpersoniella metafunktionen uppfyller 

människans behov av social interaktion, d.v.s. att skapa meningsfullhet i relation till andra. 

Till exempel uppfyller en fråga den interpersoniella metafunktionen av ett krav på 

information från någon. Till denna metafunktion hör även förmedlande av attityder. Att 

analysera språket ur ett interpersoniellt metafunktionellt perspektiv handlar om att titta på hur 

språket fungerar som en resurs för att skapa relationer mellan de som ”talar”. Även om 

dialoger innehåller de mest uppenbara interpersoniella funktionerna så kan även texter 
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analyseras som samtal mellan sändare (författare) och mottagare (läsare). Den textuella 

metafunktionen kan ses mer som en resurs för de andra två och den har funktionen att 

sammankoppla ideationella och interpersoniella betydelser. Den textuella metafunktionen har 

som syfte att skapa en kommunikativ helhet som uppfattas som meningsfull och motiverad av 

deltagarna. De textanalyser som inriktar sig på den textuella metafunktionen görs vanligen 

inom områden som diskurs-, genre- och registeranalyser. 

 Den interpersoniella metafunktionen är främst den språkmodell som jag kommer att 

använda mig av i analysens första steg, d.v.s. analysen av alla förekommande rubriker i 

läroböckerna och kräver därför en djupare förklaring av dess analysmodell. Inom den 

interpersoniella aspekten av ett specifikt språkbruk finns det fyra olika språkhandlingar som 

man kan utföra och som har separata kommunikativa motivationer, d.v.s. förväntade svar. De 

är att ställa en fråga, göra ett påstående, ge ett erbjudande eller framställa en uppmaning. 

Följande exemplifiering ger en förklaring till hur de olika språkhandlingarna särskiljs: 
  

•  Då information avkrävs av motparten kallas språkhandlingen för en fråga –  

t.ex. ”tror du att det är kallt?”.  

•  Vid ett påstående ges information – t.ex. ”längst ner till höger”. 

•  Ett erbjudande handlar om att ge varor eller tjänster – t.ex. ”du kan ta mitt glas”. 

•  Vid en uppmaning krävs istället varor eller tjänster – t.ex. ”ge mig den boken”.  
 

Björkvall (2009:33) skriver att när man utför någon av dessa språkhandlingar så kommer 

sändaren (den som utför handlingen) att ikläda sig en av två s.k. talarroller som antingen kan 

vara givande eller krävande. Dessa talarroller kommer att signalera vilket utbyte som 

förväntas av mottagaren. Hur de olika talarrollerna och de grundläggande språkhandlingarna 

förhåller sig till varandra förklarar han med följande tabell (Tabell 1): 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 1. Halliday´s grundläggande språkhandlingar (Björkvall 2009:33). 

 

TALAR 
ROLL 

UTBYTE 

Varor och tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 
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För att exemplifiera hur denna språkmodell kan förstås och användas: då en språkhandling i 

form av en fråga utförs så är talarrollen i form av en krävande karaktär och utbytet som 

förväntas är i form av information. Likaså gäller det att om man ikläder sig en givande 

talarroll kan man välja att göra ett påstående eller ge ett erbjudande, beroende på vilket utbyte 

man förväntar sig.  

 Holmberg & Karlsson (2006) utvecklar resonemanget kring de olika språk-

handlingarna och poängterar att även om de utförda språkhandlingarna utgår från en 

förväntad respons så innebär det inte att det per automatik kommer att inträffa. Det finns alltid 

ett alternativ till handling, ett s.k. responsdrag till varje förväntat utbyte. Författarna förklarar 

detta med en vidareutveckling av den uppställningen som visas i tabellen ovan med att lägga 

till de olika alternativa responsdragen som finns (Tabell 2).   

 

Tabell 2. Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag  

(Holmberg & Karlsson 2006:36) 
 

Således summerar författarna att vid en analys av de språkhandlingar som utförs i en dialog 

eller text så kan man förvisso diskutera den förväntade responsen som motiverade själva 

ursprungshandlingen, men det betyder inte att det är detsamma som en förutsägelse att det 

faktiskt sker. Utöver detta poängterar de att denna språkmodell baserar sig på att det finns en 

gemensam medvetenhet hos de som kommunicerar angående vilken den förväntade responsen 

är till varje språkhandling. Denna gemensamma medvetenhet kallar de för en resurs för att 

skapa betydelse i texter, vilket de hävdar kan utnyttjas på många olika sätt.  

 Jag har i detta avsnitt redogjort för de grundläggande utgångspunkterna i den 

sociosemiotiska språkmodell som jag kommer att använda mig av vid analysen av rubrikerna, 
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d.v.s. analysens första steg. Med denna språkmodell som utgångspunkt har det utvecklats flera 

andra och en av dessa utvidgade språkmodeller är den jag kommer att använda mig av för de 

resterande analyserna i uppsatsen. Denna analysmodell, en multimodal analys, är en 

språkmodell som jag kommer att beskriva mer ingående i nästa avsnitt. 

 

2.4 Multimodalitet och didaktisk design  
I det föregående avsnittet beskrev jag bland annat att den funktionella grammatikens 

grundläggande antagande är att språket är en sociosemiotiskt driven handling – d.v.s. det är en 

handling som drivs av människans behov av att skapa meningsfullhet och att detta i sin tur är 

socialt motiverat. Med den funktionella grammatikens teoretiska utgångspunkt som bas har 

nya forskningsfält och språkmodeller utvecklats genom att man har börjat titta på alla olika 

sätt som inbegriper människans sätt att kommunicera utöver rena textuella uttryck. Holmberg 

& Karlsson (2006:201) förklarar att ”inom den sociosemiotiska teorin ser man alltså språk, 

layout, bild och andra uttrycksformer som olika modaliteter. Man menar också att människans 

kommunikation alltid på ett eller annat sätt är multimodala”. Författarna till boken Design för 

lärande – ett multimodalt perspektiv (Selander & Kress 2010) förklarar multimodalitet på 

följande sätt: 

 

Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till 

hands för att tolka världen och skapa mening. En meningsfull värld skapas 

genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. Föremål, gester, ord och 

symboler betyder inte något i sig. De får sin betydelse av det sociala 

sammanhang där de har skapats och där de används. 

(Selander & Kress 2010:26)  

 

Denna vidareutveckling av synen på att det finns en mängd olika uttryckssätt som människor 

kan kommunicera på och som tillsammans uppfyller vårt grundläggande behov av att skapa 

meningsfullhet ligger till grund för den andra språkmodell som jag kommer att använda mig 

av, d.v.s. den multimodala textanalysen. 

 Anders Björkvall (2009) specificerar att ur ett multimodalt perspektiv ses  

allt som omfattar flera kommunikationsformer som multimodala. De mer självklara 

elementen kan vara bilder, illustrationer och layout men även typografi, användandet av 

symboler och varianter av språkbruk ingår. Alla dessa olika element kallar Björkvall för 

verktyg för betydelseskapande, eller semiotiska modaliteter och att dessa samverkar på olika 
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sätt för att skapa en övergripande betydelse som den multimodala texten försöker förmedla. 

Han förklarar vidare att de olika semiotiska modaliteterna i kombination inte kan tolkas 

utifrån att de har statiska betydelser utan istället har olika betydelsepotentialer, men även 

detta behöver förtydligas och det gör han på följande sätt: 

 

Semiotiska resurser har alltså betydelsepotentialer och inte fixerade betydelser, 

men man måste komma ihåg att en potential inte är hur omfattande som  

helst. Med andra ord, vilka betydelser som helst kan inte uttryckas av en viss 

semiotisk resurs. Sociala och kulturella konventioner begränsar betydelse-

potentialerna.  

(Björkvall 2009:15)  

 

När de olika betydelsepotentialerna analyseras ur ett multimodalt perspektiv tittar man på hur 

de olika semiotiska modaliteterna står i relation till varandra. Till exempel så kan en analys av 

vad som finns i förgrunden kontra i bakgrunden ge information om vad som värderas som 

mer eller mindre viktigt. Detta kallas för att man uppmärksammar vilka informations-

värderingar som förmedlas (Selander & Kress 2010, Björkvall 2009, Bergström & Boréus 

2012). Utgångspunkten vid en analys av den informationsvärdering som förekommer i ett 

visuellt rum, t.ex. en annons, är att varje del av utrymmet är uppdelat i olika betydelsebärande 

fält och att utnyttjandet av dessa olika rum indikerar vilken prioritering av information som 

förmedlas, d.v.s. vad som anses vara viktigt. Det finns primärt tre tongivande uppfattningar 

om vad som värderas som tydliga åtskiljningar av ”vikt” och det kan sammanfattas i följande 

punkter: 
 

•  Centrum-periferidimensionen: det som placeras i centrum får större 

uppmärksamhet än det som placeras runtom (perifert). 

•  Högt-lågtdimensionen: det som placeras högt värderas som ideal kontra  

det som placeras under. 

•  Vänster-högerdimensionen: det som placeras till vänster värderas som given 

kunskap kontra det som står till höger som då får värdet av ny information. 
 

En visuell modell som återfinns i flera nämnda böcker i ämnet används för att ge ytterligare 

stöd till att förstå hur informationsvärderingen i ett visuellt rum kan tolkas, se figur 1. 
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Figur 1. Layout och informationsvärde (Björkvall 2009:90) 

 

Ytterligare information om vilka värderingar som förmedlas kan erhållas genom att analysera 

den betydelsepotential som själva kompositionen innehar. En analys av kompositionen, som 

även kallas för layout eller design, av det visuella rummet uppmärksammar vilken visuell 

framskjutenhet som finns. De analyspunkter man främst uppmärksammar när man gör en 

analys om den visuella framskjutenheten är: storlek, typsnittsvariation, färg, fokus, 

förgrund/överlappning och kulturella symboler (Björkvall 2009, Kress & van Leeuwens 

1996, Selander& Kress 2010). Dessa olika semiotiska resurser som finns i en komposition 

skapar tillsammans en hierarki som vägleder läsaren till hur informationen ska förstås och 

värderas. Här följer en punktlista med en kort exemplifiering av vilka de vanligast 

förekommande varianterna är för varje resurs:  
 

•  Storlek: ju större utrymme, ju viktigare värderas det. 

•  Typsnittsvariation: att framhäva text genom att kontrastera till den omgivande 

texten genom att t.ex. använda fet stil, kursivering eller ett avvikande typsnitt. 

•  Färg: vissa färger får automatiskt större uppmärksamhet i relation till andra, t.ex. 

uppmärksammas den röda färgen som mer framskjuten än den svarta. 

•  (fotografiskt) Fokus: de element som är skarpa och i fokus signalerar mer vikt än 

de element som uppfattas som suddiga eller otydliga.  

•  Förgrund/överlappning: det som placeras i förgrunden och över något annat 

värderas ha en prioritet över det som ligger bakom.  

CENTRUM 
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•  Kulturella symboler: alla symboler som har ett igenkänningsvärde och drar till  

sig uppmärksamhet. Dessa är oftast kulturellt laddade och kan användas för att 

skapa en visuell framskjutenhet genom såväl positiva som negativa associationer. 

T.ex. är bilder på barn och särskilt bebisar ofta förknippat med väldigt positiva 

associationer medan motsatsen gäller för t.ex. hakkorset.  
 

Alla dessa ovan nämnda resurser samverkar och förmedlar tillsammans, eller mer korrekt i 

kontrast till varandra, en värdering av vad som är viktigt till läsaren. 

 Den tredje och sista delen av den multimodala analysen som jag kommer att 

genomföra handlar om de olika resurser som finns tillgängliga för att skapa avgränsningar 

och samband. Olika visuella element kan presenteras som antingen åtskilda och avgränsade 

eller som besläktade och samhöriga (Björkvall 2009, Bergström & Boréus 2012). Här menas 

främst en förstärkning av den grundläggande avgränsningen som alla visuella text element per 

automatik redan har i sitt grundutförande. Bedömningen av om något element i designen 

förmedlar en särskild eller förstärkt avgränsning/sambandsskapande handlar om att bedöma 

effekten utefter en glidande skala, där ”elementen kan presenteras som mer eller mindre 

åtskilda eller väsensskilda och mer eller mindre besläktade” (Björkvall 2009:105). Följande 

semiotiska resurser anses vara de huvudsakliga för en analys av avgränsningar och samband  

i en design: 
  

• Inramning: detta är den starkaste formen av avgränsning av ett element  

och kan ske t.ex. med hjälp av inramande linjer, fält eller plattor. Betydelse-

potentialen vid användning av denna typ av semiotisk resurs är avstånd, 

olikhet och ibland individualitet. 

• Överlappning: denna semiotiska resurs används även för att skapa visuell 

framskjutenhet och har presenterats ovan. I detta fall har en överlappning 

betydelsepotentialen att signalera ett samband mellan element. Dock 

indikerar användandet av denna typ av resurs att även om det finns ett 

samband mellan elementen så är den inte så stark att de kan rymmas inom 

samma ram. 

• Avstånd: ju längre avstånd som används mellan elementen ju mindre ar de 

besläktade med varandra samt även motsatsen – ju närmare de är, ju 

närmare är de besläktade. Användandet av avstånd som semiotisk resurs 

anses vara mindre kraftfullt än inramning. 
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• Visuellt rim: element som upplevs som harmoniserade med varandra 

signalerar ett samband eller en överrensstämmelse. Liknande eller samma 

färg är ett exempel på visuellt rim och även typsnittsval som är samma eller 

på annat sätt harmoniserar med varandra. 

• Kontrast: denna resurs är besläktad med ovanstående (visuellt rim) och de 

anses tillsammans representera ”två sidor av samma mynt”.  T.ex. så hör 

text med samma färg ihop (de ”rimmar”) medan en avvikande färg 

signalerar att de inte gör det, d.v.s. de står ”i kontrast” mot varandra och 

markerar ett visst avstånd.  
  

Björkvall (2009) betonar att olika typer av semiotiska resurser samverkar med varandra i 

kompositioner för att uttrycka olika betydelser, därför bör kompositionsanalyser göras ur ett 

helhetsperspektiv – ”för att kunna göra en balanserad analys bör man väga informationsvärde, 

visuell framskjutenhet, avgränsning och sambandsskapande mot varandra (Björkvall 

2009:108)”. Med detta som utgångspunkt har jag valt att genomföra de multimodala 

analyserna i min undersökning (del 2 och 3) ur ett helhetsperspektiv där jag kommer att titta 

på de tre ovan nämnda delarna (informationsvärde, visuell framskjutenhet samt avgränsning 

och sambandsskapande) och se hur de tillsammans presenterar materialet i de olika 

läroböckerna.  

 För att få en inblick i hur liknande analyser används i praktiken har jag i följande 

avsnitt gjort en översikt av tidigare forskning inom området. 

 

2.3 Tidigare forskning 
I mitt arbete med denna uppsats har jag intresserat mig för att främst titta på tidigare forskning 

inom visuell kommunikation i relation till betydelseskapande. Forskning inom detta område 

är inte svårt att hitta, snarare ligger svårigheten i att hitta forskning som direkt anknyter till 

mitt eget ämne. Denna svårighet beror på att detta forskningsfält och dess analysmetoder går 

att använda i princip på allt som syftar till kommunikation. Jag har valt att här redogöra för de 

artiklar, avhandlingar och uppsatser som jag anser vara mest relevanta för min egen 

undersökning. 

 I sin doktorsavhandling, Svensk reklam & deras modelläsare, använder Anders 

Björkvall (2003) multimodala kompositionsanalyser för att identifiera olika modelläsare som 

annonser vänder sig till. Genom att identifiera modelläsaren kan han även tolka vilka attityder 

som förmedlas samt hur de görs. Denna avhandling har främst väglett mig i det praktiska 
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användandet av de teorier och analysmodeller som jag själv har använt och som jag har 

beskrivit i de föregående avsnitten. Även hans tolkningar av de olika betydelsepotentialer som 

återfinns i annonserna, t.ex. i form av att bedöma olika attitydförmedlande handlingar har 

varit intressanta att sätta mig in i. Björkvall (2003) presenterar i denna avhandling dels att det 

går att uppfatta en mängd tydliga kompositionsstrategier i de olika annonserna vilka har som 

mål att fånga en viss typ av modelläsare samt dels att dessa strategier även bidrar i skapandet 

av olika diskurser, t.ex. genusdiskursen och konstruktioner av vad som är manligt och 

kvinnligt. Med andra ord är annonserna i högsta grad attitydförmedlare av vad som är 

gällande normer.  

 Den källkritiska infallsvinkeln i relation till naturvetenskaplig undervisning 

diskuteras i Gábor Zempléns (2007) artikel där han uppmärksammar det didaktiska dilemmat 

som uppstår i undervisningen när läroböckerna inte presenterar materialet med tillräcklig 

bakgrundsinformation om vad som lett fram till kunskapen, utan läggs fram som odiskutabelt 

sanna. Särskilt när dessa fakta skall användas i elevens utvecklande av ett vetenskapligt 

förhållningssätt som kräver ett kritiskt tänkande. Dilemmat uppstår då eleven å ena sidan ska 

vara källkritisk och ifrågasättande, men å andra sidan acceptera lärobokens faktainnehåll som 

sann. Även författarna till studien Critical thinking and science education (Byrne & 

Johnstone 1987) diskuterar utmaningarna i att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt inom 

naturvetenskapliga studier, där deras fokus istället riktar sig mot att utforska vad detta 

förhållningssätt består av samt vilka förutsättningar det kräver för att kunna utvecklas. De 

framhåller att detta synsätt kräver mycket praktiskt arbete för att utvecklas och framför allt 

kräver det en typ av diskussioner som sträcker sig utöver att diskutera rena fakta. För att 

förankra ett vetenskapligt synsätt med ett kritiskt ifrågasättande som bas behöver studenterna 

få tillfälle att diskutera hur man har kommit fram till den presenterade ”faktan” och sätta den i 

relation till då den gjordes. Utöver detta behöver de kunna förstå relevansen av upptäckten 

och vad den betyder i ett större perspektiv än det rena naturvetenskapliga, som t.ex. ur ett 

samhällssocialt, etisk/moralist eller även ur ett filosofiskt perspektiv. Detta kallar författarna 

för en kognitiv mognadsprocess, där utvecklandet av ett kritiskt tänkande i högsta grad är 

kontextberoende. 

 Jag har även valt att studera flera genomförda läromedelsanalyser där bland annat 

antologin Att spegla omvärlden – läromedelsstudier i teori och praktik (Ammert 2011) 

innehåller en sammanställning av ett flertal analyser och tolkningar. Utöver detta finns det en 

mängd studentuppsatser att tillgå inom ämnet läromedelsanalyser, men jag har valt att inte ta 

upp dessa här då jag inte har funnit någon som exakt motsvarar min egen infallsvinkel. 
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 Jag har i detta avsnitt presenterat de teorier och tidigare forskning som är relevant för 

denna undersökning. Sammanfattningsvis kommer jag att för min första del i analysen 

använda mig av den sociosemiotiska språkmodell som baseras på Halliday´s teorier kring 

olika språkhandlingar. För del 2 och 3 i analysen kommer jag att använda mig av en 

multimodal kompositionsanalys där mitt fokus kommer att vara att titta på hur de olika 

semiotiska resurserna samverkar och vilka betydelsepotentialer de har. I kommande avsnitt 

kommer jag att presentera mer ingående den metod jag har använt mig av och hur jag har 

genomfört analyserna. 

 

3 Metod och genomförande 
Rubrikerna i ett läromedel kan analyseras som rena språkförmedlande texter men även som 

visuella texter då det i hög grad är de som såväl lärare som elever uppmärksammar först när 

man bläddrar i boken. För lärarens del handlar det ofta om att snabbt försöka skapa sig en 

helhetsbild av innehållet i läroboken och då spelar rubriksättningen en viktig roll. För eleven 

handlar det bland annat om huruvida rubriken kan fånga intresset för vidare läsning. Jag 

kommer att analysera rubrikerna ur ett mer renodlat språkligt orienterat fokus då jag väljer att 

utgå ifrån antagandet att rubrikernas spatiala placering inte är möjligt att påverka i den 

omfattningen att det skulle vara intressant att analysera. Det är troligen så att rubrikerna i en 

lärobok ”hamnar där de hamnar” på grund av utrymmesskäl till skillnad från t.ex. skapandet 

av en tidningsannons. Baserat på detta antagande blir typsnittsvalet (storlek, variation, färg 

osv.) i kombination med andra symboliska utsmyckningar som eventuellt används i 

rubrikerna mer intressant att analysera. Denna typ av textanalys faller under de teorier som 

beskrivs som visuell framskjutenhet (Björkvall 2009), t.ex. finns det någon urskiljbar hierarki 

i innehållet som presenteras? I kombination med detta kommer jag att i min första del av 

analysen göra en tolkning av den symboliska interaktionen (Bergström & Boréus, red. 2012) 

som rubrikerna kan tänkas skapa till läsaren. Till min hjälp i detta moment kommer jag att 

analysera språkbruket som används i rubrikerna, t.ex. förekomsten av påståenden, frågor, 

enstaka ord kontra fullständiga meningar i enlighet med Hallidays sociosemiotiska språkteori 

om de fyra grundläggande språkhandlingarna – fråga, påstående, uppmaning, erbjudande.   

 Del 2 och 3 i min analys kommer att vara analyser av introduktionskapitlet och 

avsnittet om Cellens delar i varje lärobok. Dessa kommer jag att göra ur ett multimodalt 

perspektiv där fokus ligger på att uppmärksamma hur information förmedlas med hjälp av 

olika slags designstrategier och semiotiska resurser och den huvudsakliga frågeställningen är: 
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vilken lärandedesign använder de olika böckerna? Till min hjälp i detta arbete kommer jag att 

använda mig av modellen för kompositionsanalys som jag har presenterat i teoridelen och 

mitt arbete kommer utföras i följande steg: 
 

I. Analys av informationsvärdering enligt beskriven modell där placeringar i det 

visuella rummet uppmärksammas. 

II. Analys av visuell framskjutenhet enligt beskriven modell där följande resurser 

uppmärksammas: storlek, typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning och 

kulturella symboler. 

III. Analys av avgränsning och sambandsskapande enligt beskriven modell där följande 

resurser uppmärksammas: inramning, överlappning, avstånd, visuellt rim samt 

kontrast. 
 

Resultaten från dessa steg kommer att analyseras utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär 

att den betydelsepotential som skapas genom den övergripande interaktionen dem emellan 

kommer att vara det som uppmärksammas och inte deras individuella förekomster. 

 För att de ovan beskrivna analyserna skall kunna placeras och diskuteras i ett 

meningsfullt didaktiskt perspektiv så kommer jag att inleda analysarbetet med en enklare 

genomgång av hur faktainnehållet i de olika läroböckerna står i relation till det angivna 

centrala innehållet i kursplanen för Biologi 1. En genomgång av vilka de centrala delarna är 

redovisas under rubrik 4.1 Centrala innehåll enligt kursplanen för Biologi 1. Jämförelsen 

mellan läroböckerna och styrdokumentet kommer att göras genom att alla kapitel i vardera 

läroboken bedöms huruvida de kan kategoriseras under något av de tre områden som anges i 

styrdokumenten: ekologi, genetik eller evolution. De kapitel som inte direkt kan anses tillhöra 

något av de nämnda områdena kommer att kategoriseras under rubriken ”övrigt”. Därefter 

kommer jag att analysera vilket utrymme varje område har tilldelats i vardera läroboken och 

hur detta utrymme står i relation till de andra böckerna. 

 

3.1 Avgränsningar och förhållningssätt 
Jag har valt att göra följande avgränsningar för analysens olika delar:  
 

1)  Genomgången av läroböckernas faktainnehåll i relation till kursplanen 

omfattar endast de angivna centrala delarna i styrdokumentet.  

2)  För den kvantitativa lingvistiska analysen av rubrikerna ingår 

kapitelrubriker, avsnittsrubriker, mellanrubriker och speciella 
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sektionsrubriker. Inga bild- eller illustrationsrubriker ingår i denna del  

av analysen. 

3)  Den multimodala analysen av introduktionskapitlet i varje bok sker av  

hela kapitlet. 

4)  Den multimodala analysen av avsnittet om cellens uppbyggnad i varje  

bok sker av endast de sektioner som beskriver hur cellen är uppbyggd.  
 

Utöver dessa avgränsningar finns det några kritiska aspekter som är viktiga att ta upp och som 

jag har nämnt i inledningen. En av dessa aspekter är att när man gör en visuell textanalys så 

kan man inte utgå ifrån att de som producerar materialet (som i detta fall är läroboks-

författarna och förlagen) har haft som ambition att framställa materialet på det sätt som 

analysen kommer fram till. Dessutom behöver inte en persons tolkningar överensstämma med 

hur andra skulle tolka det. Ytterligare en aspekt som är viktig att uppmärksamma är att jag 

anser att jag behöver vara ytterst noggrann i min analys och hålla mig så saklig som möjligt 

för att förhindra att mina tidigare erfarenheter som grafisk designer lägger för stort beslag på 

mina tolkningar. Med dessa kritiska aspekter i åtanke så kommer jag i mitt analysarbete att 

använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt och jag har valt att tolka materialet i 

läroböckerna utifrån ett mottagarperspektiv där både eleven och läraren är i främsta fokus 

(Bergström & Boréus, red. 2012). Dock är det ofrånkomligt att även en tolkning ur 

uttolkaren/forskarens perspektiv (i detta fall jag själv) kommer att ingå.  

 

4 Material  
I detta avsnitt redogör jag för det material som har legat till grund för mina analyser. 

 

4.1 Centrala innehåll enligt kursplanen för Biologi 1 
I styrdokumenten för gymnasiekursen Biologi 1, som presenteras på Skolverkets hemsida 

(Skolverket 2013), anges vilka centrala innehåll undervisningen i kursen ska behandla. Dessa 

centrala innehåll presenteras med följande fyra övergripande rubriker: Ekologi, Genetik, 

Evolution och Biologins karaktär och arbetsmetoder. Den sistnämnda rubriken återkopplar till 

ämnets övergripande syftesbeskrivning där det anges att: ”Undervisningen i ämnet biologi ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och 

arbetsmetoder” (Skolverket 2013) och beskriver i punktform det förhållningssätt som ska 

genomsyra undervisningen i ämnet. De andra rubrikerna beskriver det faktainnehåll som ska 

ingå i varje sektion och är den information som är av intresse för denna undersökning.  
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Enligt kursplanen anges följande innehåll vara av central karaktär: 
 

Ekologi 

• Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp  

av materia samt ekosystemtjänster. 

• Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem  

med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. 

• Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning  

samt faktorer som påverkar detta. 

• Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt  

att bidra till detta. 
 

Genetik 

• Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. 

• Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. 

Celldelning, dna-replikation och mutationer. 

• Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper,  

arv och miljö. 

• Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. 
 

Evolution 

• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. 

• Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion 

samt deras betydelse för artbildning. 

• Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och 

reproduktiv framgång. 

• Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas 

huvudgrupper och evolutionära historia. 

• Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.  
 

Denna uppställning kommer att användas som underlag vid den övergripande jämförelsen av 

de tre läroböckernas innehållsfördelning i relation till styrdokumentet (kursplanen).  
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4.2 Läroböckerna 
Jag har för denna undersökning valt tre nyproducerade läroböcker och som ges ut av de 

förlagen som i skrivande stund anses vara de som har sålt flest läroböcker i ämnet: Gleerups  

Utbildning, Liber och Natur & Kultur. Min förhoppning är att detta ska göra min 

undersökning så relevant som möjlig. Här följer en kort presentation av läroböckerna: 

 

 

Bok 1 – Iris Biologi 1 (Gleerups)  

Titel: Iris Biologi 1 

Förlag: Gleerups Utbildning 

Utgivningsår: 2012 

Författare: Anders Henriksson 

 
 

Läroboken innehåller totalt 328 sidor som är fördelade enligt följande: 
 

Avsnitt Kapitelrubrik Sidor Representation 
av boken 

Smutstitelsidor  s. 1-2 2 sid  
(≈ 0,6 % av 328) 

Förord  s. 3 1 sid (≈ 0,3 %) 
Innehållsförteckning  s. 4-5 2 sid (≈ 0,6 %) 
Inledande kapitel En vetenskap växer fram s. 6-27 22 sid (≈ 6,7 %) 
Kapitel 2 Om liv och celler s. 28-47 20 sid (≈ 6,1 %) 
Kapitel 3 Arvets budbärare s. 48-67 20 sid (≈ 6,1 %) 
Kapitel 4 Genetik s. 68-107 40 sid (≈ 12,2 %) 
Kapitel 5 Liv i utveckling s. 108-147 40 sid (≈ 12,2 %) 
Kapitel 6 Livets olika former s. 148-199 52 sid (≈ 15,8 %) 
Kapitel 7 Djurens beteenden s. 200-221 22 sid (≈ 6,7 %) 
Kapitel 8 Liv och miljö i samspel s. 222-260 40 sid (≈ 12,2 %) 
Kapitel 9 Svenska ekosystem s. 262-297 36 sid (≈ 11 %) 
Kapitel 10 Miljö och samhälle s. 298-322 25 sid (≈ 7,6 %) 
Register  s. 323-327 5 sid (≈ 1,5 %) 
Bildförteckning  s. 328 1 sid (≈ 0,3 %) 
 

Tabell 3. Fördelning av innehållet i läroboken Iris Biologi 1 (bok 1). 
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Bok 2 – Insikt Biologi 1 (Natur & Kultur) 

Titel: Insikt Biologi 1 

Förlag: Natur & Kultur 

Utgivningsår: 2011 

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger 
 

 

Läroboken innehåller totalt 285 sidor som är fördelade enligt följande: 
 

Avsnitt Kapitelrubrik Sidor Representation  
av boken 

Smutstitelsidor  s. 1-2 2 sid  
(≈ 0,7 % av 285) 

Förord  s. 3 1 sid (≈ 0,3 %) 
Innehållsförteckning  s. 4-6 3 sid (≈ 1 %) 
Inledande kapitel Livets vetenskap s. 7-16 10 sid (≈ 3,5 %) 
Kapitel 2 Så började det s. 17-48 32 sid (≈ 11,2 %) 

Kapitel 3 Livets utveckling och 
historia s. 49-94 46 sid (≈ 16,1 %) 

Kapitel 4 Etologi s. 95-138 44 sid (≈ 15,4 %) 
Kapitel 5 Ekologi s. 139-186 48 sid (≈ 16,8 %) 
Kapitel 6 Genetik s. 187-232 46 sid (≈ 16,1 %) 
Kapitel 7 Människan och naturen s. 233-278 46 sid (≈ 16,1 %) 
Register  s. 279-283 5 sid (≈ 1,8 %) 

Bildförteckning Källförteckning till 
bilderna s. 284-285 2 sid (≈ 0,7 %) 

 

Tabell 4. Fördelning av innehållet i läroboken Insikt Biologi 1 (bok 2). 

 

 

 

Bok 3 – Biologi 1 (Liber) 

Titel: Biologi 1 

Förlag: Liber 

Utgivningsår: 2011 

Författare: Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, 

Per-Olof Wickman 
 

 

Läroboken innehåller totalt 304 sidor som är fördelade enligt följande: 
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Avsnitt Kapitelrubrik Sidor Representation  
av boken 

Smutstitelsidor  s. 1-2 2 sid  
(≈ 0,7 % av 304) 

Förord  s. 3 1 sid (≈ 0,3 %) 
Innehållsförteckning  s. 4-5 2 sid (≈ 0,7 %) 
Inledande kapitel Inledning s. 6-10 4 sid (≈ 1,3 %) 
Kapitel 2 Ekologi s. 11-78 68 sid (≈ 22 %) 
Kapitel 3 Hållbar utveckling s. 79-156 78 sid (≈ 26 %) 
Kapitel 4 Cellers byggnad s. 157-164 8 sid (≈ 2,6 %) 
Kapitel 5 Cellens genetik s. 165-190 26 sid (≈ 8,6 %) 
Kapitel 6 Individens genetik s. 191-218 28 sid (≈ 9,2 %) 
Kapitel 7 Evolution s. 219-246 28 sid (≈ 9,2 %) 

Kapitel 8 Etologi och 
beteendeekologi s. 247-280 34 sid (≈ 11,2 %) 

Kapitel 9 
Organismernas släktskap 
och ekologi – En kort 
översikt 

s. 281-298 18 sid (≈ 6 %) 

Ordlista Ordlista s. 299-302 4 sid (≈ 1,3 %) 
Register  s. 302-303 2 sid (≈ 0,7 %) 
Bildförteckning  s. 304 1 sid (≈ 0,3 %) 
 

Tabell 5. Fördelning av innehållet i läroboken Biologi 1 (bok 3). 

 

5 Resultat och diskussion 
I detta avsnitt redovisar jag för mina resultat och jag har valt att inkludera mina diskussioner 

kring resultaten i anslutning till dessa. Jag har även valt att dela upp avsnittet i olika sektioner 

där varje del motsvarar den del av analysen som jag har beskrivit i inledningen samt under 

rubriken 1.2 Syfte och frågeställningar. Min ambition med detta är att underlätta för läsaren 

om denne skulle önska läsa om resultaten från de olika analysstegen separat.  

 

5.1 Läroböckerna och de centrala innehållen i kursplanen 
Redan vid denna inledande jämförelse av läroböckernas faktainnehåll går det att upptäcka en 

märkbar skillnad mellan dem. Två av böckerna, Iris (bok 1) och Biologi 1 (bok 3) uppvisar en 

jämförbar struktur där varje kapitel med lätthet kan kategoriseras enligt styrdokumentens 

angivna centrala områden. En sammanställning visar att båda dessa böcker har en liknande 

uppdelning av hur många antal kapitel som dedicerats vartdera området, se tabell 6 nedan, 

samt att dessa kapitel även är i direkt angränsning till varandra. Bok 2 (Insikt) däremot 

särskiljer sig på alla de nämnda punkterna, där ett av kapitlen (kapitel 2) inte går att renodlat 



! 28!

kategorisera enligt styrdokumentens centrala områden utan innehåller delar från alla områden. 

Vid en genomläsning ter sig detta kapitel mer likna en förlängning av introduktionskapitlet 

där syftet verkar vara att ge läsaren en beskrivning över hur de kommande områdena (ekologi, 

evolution och genetik) är relaterade till varandra.   

 

Tabell 6. Läroböckernas innehåll i relation till de specificerade centrala områdena  

i kursplanen för Biologi 1. 

 

Sett till den procentuella representationen som de tre centrala områdena tilldelas i vardera 

boken, så har bok 1 (Iris) den mest likvärdiga uppdelningen med 31 % (ekologi), 24 % 

(genetik) och 35 % (Evolution). Bok 3 (Biologi 1) visar en anmärkningsvärt stort tilldelat 

fokus på området ekologi med hela 48 % och bok 2 (Insikt) ägnar minst utrymme av alla tre 

böcker till området genetik (16 %). Dessa olikheter i procentuella tilldelningar för vartdera 

område kan indikera att de olika böckerna tar ställning angående vilka områden som är 

viktigare än andra och därför får större och mindre utrymme i relation till varandra. Till 

exempel kan 48 % tilldelning till området ekologi (bok 3) visa på att detta område värderas 

som prioriterad före de andra. Likaså kan den märkbart mindre tilldelningen till området 

genetik som görs i bok 2 med 16 % visa på en attityd att detta område är mindre viktigt. Även 

om dessa antaganden endast är spekulativa i detta skede och inte kan stärkas med fakta, så 

finns det anledning att vara uppmärksam på tilldelning av utrymme. Fowler (1991) hänvisar i 

sin analys av hur diskurs och ideologier skapas genom nyheter att just mängden 

uppmärksamhet som någonting tilldelas är en tydlig indikation av vad som förmedlas som 

viktigt och ”bör” uppmärksammas av mottagaren. Även Fairclough (2001) nämner detta i sina 

diskussioner kring språk och makt där han anser att tilldelningen i utrymme är en kraftfull 

semiotisk resurs som indikator av gällande attityder. 

Bok Tillhörighet 
(Centralt område) Kapitel Representation  

av boken 

Bok 1 – Iris Biologi 
Ekologi 8, 9, 10 101 sid (≈ 31 % av 328 sid) 
Genetik 2, 3, 4 80 sid (≈ 24 %) 

Evolution 5, 6, 7 114 sid (≈ 35 %) 

Bok 2 – Insikt Biologi 

Ekologi 5, 7 94 sid (≈ 33 % av 285 sid) 
Genetik 6 46 sid (≈ 16 %) 

Evolution 3, 4 90 sid (≈ 32 %) 
Övrigt 2 32 sid (≈ 11 %) 

Bok 3 – Biologi 1 
Ekologi 2, 3 146 sid (≈ 48 % av 304 sid) 
Genetik 4, 5, 6 62 sid (≈ 20 %) 

Evolution 7, 8, 9 80 sid (≈ 26 %) 
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 Resultaten av denna övergripande jämförelse av faktainnehåll mellan läroböckerna 

och kursplanen visar att alla de analyserade läroböckernas innehåll täcker samtliga tre 

huvudområden som anges som centrala innehåll. Med andra ord så visar denna genomgång att 

ingen av de tre läroböckerna uppvisar något område som de inte täcker. Dock uppvisar 

läroböckerna något olika procentuella tilldelningar för vardera område, vilket skulle kunna 

indikera att det finns en skillnad sinsemellan angående hur de värderar olika typer av 

ämnesfakta. Dessa resultat kommer jag att använda som referenspunkter vid de kommande 

och mer specifika analyserna av innehållet för att bedöma huruvida de tolkningar som jag har 

gjort i detta inledande skede har bärighet. 

 

5.2 Läroböckerna och rubrikerna 
Alla de analyserade läroböckerna har en rubrikstruktur som består av fem identifierbara 

nivåer: kapitelrubriker, avsnittsrubriker samt tre olika nivåer av mellanrubriker. Denna 

rubrikstruktur är anmärkningsvärd i sig, då antalet nivåer övergår gällande typografiska 

normer. Heine (2005) förklarar de olika rubriktypernas syfte som markörer av nya 

tankegångar och där ”fler än fyra rubriknivåer inte bara är extremt svårt att motivera utan 

även svårt att hålla reda på” (2005:84). En sammanställning av vilken typ av rubriker som 

förekommer i vardera läroboken, samt hur många de är, presenteras i följande tabell 7:  

 

 Tabell 7. Sammanställning av rubriktyper och antal i vardera läroboken. 

 

Sammanställningen visar att bok 1 (Iris) är den av böckerna som i genomsnitt har flest 

rubriker per sida (ca 1,5 st.), men även är den bok som innehåller flest antal sidor totalt. I 

kontrast till detta har bok 2 (Insikt), med minst antal sidor, ett genomsnitt på endast 1 rubrik 

per sida. Majoriteten av rubrikerna i samtliga böcker återfinns som mellanrubriker i nivå 3 

och 4. En avvikelse angående rubrikantalet återfinns i bok 3 (Biologi 1) som visar ett 

anmärkningsvärt högt antal nivå 5-rubriker i jämförelse med de andra böckerna. Förutom att 

Bok 
Totalt 
antal 

rubriker 

Nivå 1 
(Kapitel-
rubrik) 

Nivå 2 
(Avsnitts
-rubrik) 

Nivå 3 
(Mellan-
rubrik) 

Nivå 4 
(Mellan
-rubrik) 

Nivå 5 
(Mellan-
rubrik) 

Bok 1 – Iris Biologi (328 s.) 493 10 67  248  161  7  

Bok 2 – Insikt Biologi (285 s.) 289 7  51  137 82  12  

Bok 3 – Biologi 1 (304 s.) 433 9  47  164 172  41  
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denna siffra särskiljer sig från de andra så är det anmärkningsvärt på grund av att det är 

rubriken längst ner i hierarkin. Enligt Heine (2005) är antalet rubriknivåer över fyra 

svårmotiverade och svåra att hålla reda på, vilket gör det intressant att undersöka vad skälet 

kan vara till att bok 3 (Biologi 1) använder sig av så många rubriker i denna nivå. Kan denna 

siffra kopplas till ett resultat från genomgången av faktainnehållet som visade på att denna 

bok hade en anmärkningsvärd hög procentuell tilldelning till området ekologi (48 %)? En 

kontroll av alla nivå 5 rubriker i bok 3 (Biologi 1) visar att detta inte stämmer helt. De 41 

rubrikerna återfinns i fyra olika kapitel med flest representation i kapitel 4, Cellens genetik, 

med 23 st. Även kapitlet Ekologi innehåller förhållandevis många: 10 st. och de resterande 

rubrikerna återfinns i kapitlen Etologi (2 st.) och Organismernas släktskap (6 st.). Således 

överensstämmer inte antagandet att det höga antalet rubriker i den lägsta nivån per automatik 

går att sammankoppla med det innehåll som ges stort utrymme i läroboken.  

 En sammanställning av de olika rubriktyper som förekommer i vardera läroboken 

kan endast ge underlag till vidare antaganden kring innehållet och där främst två saker är 

värda att uppmärksamma. Det ena är spekulationer kring behovet av så många nivåer av 

rubriker, där det är synnerligen intressant att även då det anses vara svårmotiverat med så 

många nivåer, så använder sig samtliga av de analyserade böckerna av denna struktur. Detta 

skulle kunna tyda på att alla böckerna vill förmedla att de har ett gediget innehåll som 

behöver struktureras ordentligt för att bli begripligt. Om så är fallet och att detta även är det 

som uppfattas av användaren skulle det i sin tur kunna kopplas till den övertro som många 

elever och lärare har utvecklat gentemot läroboken som en gedigen kunskapsförmedlare 

(Ekström, 2011). En annan sak som denna sammanställning ger underlag för är spekulationer 

kring de olika böckernas strategier för att hantera mängden innehåll med hjälp av antalet 

rubriker. Finns det någon skillnad på information som presenteras med fler rubriker än den 

med mindre? Är det en urskiljbar strategi att utöka antalet sidor för att ge utrymme för fler 

rubriker? Dessa frågeställningar kan inte besvaras i detta läge med endast en sammanställning 

av antalet rubriker och typer som stöd, men tillsammans med resultaten från föregående 

sektion ger det ytterligare indikationer om att tilldelat utrymme har någon form av relevans. 

En djupare analys av rubrikernas språkbruk behövs för att kunna dra mer strukturerade 

slutsatser kring vad läroböckerna förmedlar till användaren.  

 En genomgång av alla rubrikerna med ambitionen att kategorisera dem enligt de fyra 

grundläggande språkhandlingarna påstående, erbjudande, fråga och uppmaning visar att det 

finns en ansenlig mängd rubriker i vardera boken som inte direkt faller under någon av dessa 

handlingar och det är rubriker som endast består av ett ord. I tabell 8 nedan redovisar jag vilka 
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de olika identifierbara språkhandlingarna som rubrikerna i varje bok utför samt hur många de 

är. De rubriker som endast består av ett ord redovisas i kolumnen ”annan”. Jag har valt att 

endast redovisa den procentuella representationen som vardera språkhandlingen utgör av det 

totala antalet rubriker i varje bok, då detta underlättar en jämförelse mellan böckerna.   

 

Tabell 8. Språkhandlingar utförda av rubrikerna i läroböckerna 

 (*= rubriker som endast består av ett ord har sorterats i denna kolumn). 

 

Det är endast två tydligt identifierbara typer av språkhandlingar som utförs av rubrikerna i 

böckerna: påståenden och frågor. Detta är i sig inte anmärkningsvärt då det enligt Hallidays 

sociosemiotiska språkteori är just dessa två språkteorier som används när ett utbyte av 

information efterfrågas. Dock används de två språkhandlingarna utifrån två helt olika talar 

roller, där ett påstående görs utifrån en givande talarroll och en fråga ställs med ett krävande 

fokus. Den förväntade responsen för ett påstående är att bekräfta den och det alternativa 

responsdraget är ett ifrågasättande (se tabell 9). Om dessa teorier används för att analysera 

resultatet i tabell 8 så framstår det att majoriteten av alla rubriker i samtliga läroböcker ställs 

som ett påstående. Vidare förmedlar detta troligen en attityd av att läroboken ”ger” eller 

tillhandahåller information till läsaren samt att det förväntas av denne att bekräfta det. Dock 

lämnar detta val av språkhandling utrymme för att läsaren istället väljer att ifrågasätta det 

denne läser. Även om detta alternativa responsdrag vid första anblicken troligen inte ses som 

något av intresse, så ter det sig vid närmare eftertanke vara viktig att beakta utifrån en 

lärarsituation. Om läsaren, i detta fall eleven, väljer att ifrågasätta ett påstående som görs  

i läroboken så är det troligen läraren som eleven gör det till. Detta resonemang gör gällande 

att det finns all anledning att (som lärare) vara uppmärksam på de påståenden som görs  

i läroboken.  

BOK Språkhandlingar 

Påstående Erbjudande Fråga Uppmaning Annan* 

Bok!1!–!Iris!Biologi!! 64 % 0 % 2 % 0 % 34 % 

Bok!2!–!Insikt!Biologi! 63 % 0 % 13 % 0 % 24 % 

Bok!3!–!Biologi!1!! 60!%! 0!%! 5!%! 0!%! 35!%!
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Tabell 9. Språkhandlingar och dess förväntade och alternativa responsdrag. 

 

Resultaten för hur många rubriker som har utformats som frågor skiljer sig åt och indikerar en 

intressant attitydskillnad mellan böckerna. Analysmodellen för språkhandlingarna visar att en 

ställd fråga bär på en krävande inställning gentemot mottagaren där det är ett utbyte av 

information som är i fokus. Vidare är den önskade responsen ett svar och det alternativa 

responsdraget som finns tillgängligt för läsaren är att avstå från att svara. Sett till resultaten i 

tabell 8 använder sig bok 2 (Insikt) av flest frågor i sina rubriker och vid en närmare kontroll 

så återfinns dessa rubriker på alla nivåer under kapitelrubriken. Majoriteten av frågorna är 

dessutom formulerade som vad/var/vem-satser. I kontrast till det ”givande” av information 

som språkhandlingen påstående förmedlar så indikerar frågan att det är en interaktion som 

efterfrågas. Detta skulle kunna tolkas som en uppmaning som riktas till läsaren och då blir det 

intressant att fundera över mellan vilka denna interaktion egentligen är menad? Å ena sidan 

skulle ambitionen med frågeställningen kunna vara att inspirera läsaren till att formulera ett 

eget svar innan denne läser vidare, eller så är syftet med frågeformuleringen att tydligt 

markera för läsaren vad den följande texten kommer att ge svar på. Det första alternativet blir 

då en interaktion mellan boken och läsaren medan det andra alternativet istället är en 

interaktion som endast sker i boken mellan rubriken och den efterföljande texten. Om 

läroboksproducenterna har haft det första alternativet i åtanke, så torde det alternativa 

responsdraget bestå av att avstå från egna funderingar och läsa vidare. Om det istället är det 

andra alternativet som åsyftas, d.v.s. att signalera vad den kommande texten kommer att ge 

svar på, så blir det mycket svårare att förstå vad det alternativa responsdraget skulle kunna 

bestå av. Mina analyser visar tydligt att det är komplicerat att förstå det exakta syftet med att 

formulera rubriker i form av frågor. Det är intressant att två av de analyserade läroböckerna är 

märkbart mer restriktiva till att använda rubriker i form av frågor, men vad detta beror på kan 

inte dessa renodlade textstudier ge svar på utan någon form av empiriska studier skulle kunna 

ge ett bättre underlag. 

TALAR ROLL 
U

T
B

Y
T

E
 

 Givande Krävande 

Info. Påstående 
Bekräftelse 

Fråga 
Svar 

Ifrågasättande Avstående 
Varor 

och 
tjänster 

Erbjudande 
Accepterande 

Uppmaning 
Åtagande 

Avvisande Vägran 
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 Slutligen återstår att redovisa de rubriker som jag inte har kunnat sortera under 

respektive språkhandling utan tvingats placera i kolumnen ”annan”. Dessa rubriker som 

endast består av enstaka ord används frekvent i samtliga böcker och även i väldigt likvärdig 

omfattning. Detta torde indikera att detta är en gemensam strategi som används, i likhet med 

valet av rubrikstrukturerna. Sett ur Halliday’’s sociosemiotiska språkteoretiska perspektiv är 

de specifika orden som används i en språkhandling av avgörande ideationell betydelse och 

används för att precisera det som åsyftas med språkhandlingen. Fowler (1991) beskriver även 

användandet av rubriker i form av enstaka ord i nyheter som kraftfulla markörer av makt. 

Även inom designsfären uppmärksammas användandet av enstaka ord i rubriker och kallas 

ibland för ”krigsrubriker” eller ”tidningsrubriker” på designjargong och indikerar dess 

genomslagskraft. I många typografiska faktaböcker ges denna typ av rubriksättning särskilda 

kapitel för att poängtera dess särställning gentemot rubriker som består av fullständiga 

meningar. Heine (2005) diskuterar användandet av rubriker och hävdar att ”trycksaker känns 

igen på rubrikerna” (Heine, 2005:94). Halliday (2006) förklarar den stora genomslagskraften 

som enstaka ord har, i framförallt läst text, utifrån antagandet att det appellerar till vår 

ursprungliga förstaspråkutveckling där vi lär oss enstaka ord som vi sedan kopplar ihop med 

andra och därigenom utformar vårt sätt att kommunicera med vår omgivning. Fowler (1991) 

diskuterar detta vidare och tar upp den maktutövande faktorn som enstaka ord har (främst i 

nyheter) och kopplar detta till en igenkänningsfaktor till ordbokens och uppslagsverkets 

struktur. Denna infallsvinkel blir intressant om den används för att analysera förekomsten av 

de rubriker i läroböckerna som består av enstaka ord då det i sådant fall skulle stärka mina 

antaganden om att läroböckerna aktivt deltar i reproduktionen av attityden om att vara ”sann”.  

Det faktum att läroböckerna samstämmigt väljer att i så stor utsträckning använda sig av 

rubriker som består av enstaka ord visar på att det finns en medvetenhet om den 

genomslagskraft detta har hos användaren. Om ett frekvent användande av rubriker som 

består av endast ett ord bidrar till att läsaren undermedvetet känner igen strukturen från 

uppslagsverk, så kommer denne per automatik erkänna innehållet i boken som trovärdigt och 

”sann”. Detta i sin tur bidrar till en problematisk konflikt som läraren behöver inse och 

uppmärksamma. Den källkritiska aspekten som Byrne & Johnstone (1987) och Zemplén 

(2007) diskuterar i sina artiklar som ett didaktiskt dilemma inom den naturvetenskapliga 

undervisningen blir i och med detta högst aktuell.  

 Som avslutning av mina analyser av läroböckernas rubriker har jag valt att göra en 

övergripande jämförelse av de rubriktypsnitt som används. Tabell 10 visar en samman-

ställning över hur de olika rubrikerna förekommer i vardera boken. Jag har i denna tabell 
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försökt skapa en illustration som visar hur de olika rubrikernas inbördes relation upplevs av 

läsaren och min ambition är att försöka illustrera effekterna av valda typsnitt, vikter, färger 

och storlekar i kombination. Jag gör inget anspråk på att veta att det är exakt dessa typsnitt 

som används i respektive bok utan jag har valt att använda de typsnitt som jag anser vara så 

snarlika som jag har kunnat identifiera dem.  

 

 

 Tabell 10. Jämförelse av typografering av rubrikerna i läroböckerna. 

  

Bok 1 (Iris) använder sig av s.k. inverterade kapitelrubriker på bilder, vilket innebär att de ser 

vita ut och är placerade på bilder. Därefter används samma linjära typsnitt i svart och i kursivt 

snitt för nivåerna 2–4 där det enda som särskiljer dem är storleken. Denna typografering gör 

det svårt att på ett snabbt sätt urskilja de olika rubriknivåerna. Den lägsta nivån av rubrik 

(nivå 5) förekommer i ett helt annat typsnitt: en icke linjär eller s.k. serifftypsnitt och den är 

dessutom i versaler. Bok 2 (Insikt) använder sig av samma linjära typsnitt till alla rubriknivåer 

och även här används inverterade kapitelrubriker på bilder. Denna bok är den enda av de tre 

som använder en avvikande färg till avsnittsrubrikerna, vilket underlättar för läsaren att förstå 

avgränsningen mellan sektionerna. Till rubriknivåerna 3-5 används främst skillnader i storlek 

för att markera de olika nivåerna och till nivå 5 används dessutom en lättare variant av 

typsnittet. Den tredje boken, bok 3 (Biologi 1) använder en liknande rubrikdesign som bok 1 

Bok 1 – Iris Biologi Bok 2 – Insikt Biologi Bok 3 – Biologi 1 

Kapitelrubrik! Kapitelrubrik, Kapitelrubrik 

Avsnittsrubrik ! Avsnittsrubrik& Avsnittsrubrik 

Mellanrubrik ! Mellanrubrik& Mellanrubrik 

Nivå 4 ! Nivå14! Nivå 4 

NIVÅ 5 Nivå,5! Nivå 5 
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med endast svart färg på samtliga och ett avvikande typsnitt på lägsta rubriknivån. Dock 

används en kursiv variant för denna lägsta nivå och dessutom i en större storlek än den 

rubriknivån över (nivå 4), vilket upplevs som något förvirrande till en början men allteftersom 

en tillvänjning sker via användande så upplevs denna avgränsning som mer tydlig än det som 

används för de övriga nivåerna. 

 Det som blir tydlig vid denna typ av jämförelse av rubrikernas typografering är att 

det används förvånansvärt få av de tillgängliga medel som finns för att underlätta för läsaren 

att enkelt förstå vilken rubriknivå man befinner sig på. Det är anmärkningsvärt att endast en 

av böckerna använder sig av den enkla avgränsningsstrategin som avvikande färg är och då 

endast på en rubriknivå.  

 I denna sektion har jag redovisat och diskuterat mina resultat gällande rubrikerna i de 

tre olika läroböckerna. Fokus för mina analyser har varit att titta på rubrikstrukturer, 

förekomster, språkbruk och typografering. I de kommande avsnitten kommer jag redovisa 

mina resultat från analysens del 2 och 3.  

 

5.3 Läroböckerna och introduktionskapitlet 
I detta och nästkommande avsnitt kommer jag att presentera resultaten från del 2 och 3 i min 

analys. Gemensamt för dem är att de är multimodala kompositionsanalyser och den 

huvudsakliga frågeställningen är: vilken lärandedesign använder de olika böckerna? Jag 

kommer att utgå ifrån den analysmodell som jag har beskrivit i den teoretiska delen och 

uppmärksamma vilka designstrategier som används för: informationsvärdering, visuell 

framskjutenhet samt avgränsningar och sambandsskapande. Jag har valt att redovisa mina 

resultat i likhet med den exempelanalys av läroböcker som görs i boken Att spegla världen – 

Läromedelsstudier i teori och praktik (Ammert, 2011:71-83). 

 Introduktionskapitlet i läroböcker syftar till att introducera ämnet till läsaren och är 

den del av boken som är helt fri från krav på innehåll och är därför intressant att analysera.  

I detta introduktionskapitel väljer producenterna helt fritt vad det ska innehålla samt vad det 

ska förmedla. Med andra ord så är detta avsnitt den del i varje lärobok som mest av allt 

förmedlar attityder och värderingar till ämnet. 

 Relevansen av tilldelning av utrymme har diskuterats tidigare i denna uppsats och jag 

väljer att börja min analys med att uppmärksamma vilket utrymme som vardera läroboken har 

tilldelat introduktionskapitlet: 
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Bok 1 – Iris: 22 sidor (≈ 7 %) 

Bok 2 – Insikt: 10 sidor (≈ 3,5 %) 

Bok 3 – Biologi 1: 4 sidor (≈ 1,3 %) 
 

Skillnaderna i den procentuella tilldelningen av det totala utrymmet som introduktionskapitlet 

ges i vardera boken indikerar att bok 1 (Iris) fäster stor vikt vid detta kapitel. I stark kontrast 

till detta står de förvånansvärt få antal sidor som bok 3 (Biologi 1) tilldelar det, d.v.s. endast 4 

sidor. Denna bok (Biologi 1) särskiljer även introduktionskapitlet genom att inte använda 

samma design som de övriga kapitlen i boken har. Kapitlet tilldelas inte heller någon egen 

rubrik, utan benämns endast som Inledning. De andra två böckerna följer en gemensam linje, 

där introduktionskapitlet i respektive bok både har tilldelats en egen ”identitet” i form av en 

egen rubrik samt designats i enlighet med de övriga kapitlen, vilket indikerar att de anses vara 

likvärdiga med dem. Det finns alltså en tydligt urskiljbar attityd som de olika böckerna 

förmedlar till läsaren angående detta inledande kapitel. Den ena attityden som förmedlas är att 

det är lågt prioriterat och inte har samma dignitet som det övriga innehållet i boken (bok 3). 

Den andra attityden som förmedlas är motsatsen, dvs. att introduktionskapitlet är likvärdigt 

med resterande innehåll, vilket förmedlas av både bok 1 och 2.  

 En jämförelse av den första rubriken och de inledande meningarna i varje bok ger 

indikationer om vilken attityd de tre böckerna har till sina läsare och även till ämnet i sig:  

 

Människan och biologin 
Ordet biologi betyder läran om det levande (grekiska bios = liv och logos = lära). 

Vi människor är levande varelser och vi är beroende av jordens övriga 

livsformer för att t.ex. få mat och syre. Därför har vi alltid behövt kunskap om 

livet. 

(Bok 1 – Iris Biologi) 

 

Allt hänger ihop 
Biologi är vetenskapen om livet. Den handlar om hur det levande ser ut, hur det 

fungerar och varför det ser ut och fungerar som det gör. Biologin studerar dessa 

frågor med vetenskapliga metoder – d.v.s. genom att observera, göra experiment 

och dra slutsatser. 

(Bok 2 – Insikt Biologi) 
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Vad är biologi? 
Biologi är vetenskapen om de levande organismerna. Till organismerna hör alla 

levande varelser som djur, växter, svampar och bakterier. En viktig uppgift för 

biologerna är att beskriva hur de levande varelserna ser ut och fungerar. De 

undersöker också hur olika saker påverkar dem.   

(Bok 3 – Biologi 1) 

 

De första två böckerna signalerar redan med rubriken att det är relationer som är i fokus, den 

första specificerar att det är människans relation till skolämnet som är viktigt och bok 2 anger 

att allt är relaterat till varandra. Den tredje boken väljer istället att via rubriken förmedla ett 

annat fokus, nämligen att beskriva skolämnet. Dessutom sker detta med en fråga, vilket enligt 

tidigare diskussioner inte är en helt okomplicerad strategi. I detta fall blir det dock väldigt 

tydligt att frågeformuleringen i rubriken syftar till att signalera vad kommande text kommer 

att ge svar på då texten direkt ger svar på frågan i rubriken. Den första boken använder sig av 

ett språkbruk som signalerar en önskan att skapa en gemensamhet med läsaren genom att 

återkommande använda sig av det personliga pronomenet ”vi”. Detta görs genomgående i 

boken och inte bara i introduktionskapitlet. Liknande relationsskapande strategier kan även 

upptäckas i de andra böckerna där bok 2 har stora likheter med den första boken. Språket är 

enkelt och lättillgängligt och förmedlar en ambition om att vilja förklara på ett enkelt sätt, 

vilket även de inledande meningarna visar. Mycket fokus läggs på att beskriva och förklara 

olika sammanhang inom ämnet. Bok 3 väljer istället att tydligt distansera sig till läsaren 

genom att använda sig av ”man” och ”människan” genomgående i boken. Denna distansering 

går att identifiera även i introduktionskapitlets utformning. Introduktionskapitlet i denna bok 

(Biologi 1) verkar endast ha till syfte att göra en mycket kort sammanfattning av vad biologi-

ämnet omfattar och en beskrivning av bokens uppbyggnad och innehåll. Språket är av en mer 

informationsgivande karaktär än de andra som mer upplevs som förklarande. Analysen av 

språkbruket i de olika böckerna bekräftar de indikationer som tilldelningen i utrymme gav 

utrymme till, nämligen att bok 1 och 2 lägger en mycket mer omfattande vikt vid 

introduktionskapitlets syfte än bok 3. De två första böckerna väljer att förmedla en ambition 

att ”ta sig tid” att förklara och diskutera ämnet samt även bjuda in till en närmare relation till 

läsaren än bok 3. Denna bok (Biologi 1) väljer istället att hålla en viss distans till läsaren samt 

att vara mycket kortfattad i sin introduktion om vad ämnet handlar om. Istället har man i 

denna bok valt att lägga större vikt på att förklara själva bokens upplägg och vad den 

innehåller – av de totalt fyra sidorna avsätts en hel sida till detta. Attityden som förmedlas  
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i bok 3 (Biologi 1) är av en mer formell karaktär där syftet verkar vara att ge grundläggande 

information om ämnet samt förklara bokens struktur. 

 För att diskutera de olika betydelsepotentialer som de olika böckernas design 

erbjuder väljer jag att göra en kombinerad kompositionsanalys där de olika strategierna för 

informationsvärderingar, visuell framskjutenhet samt avgränsningar och samband analyseras 

ur ett helhetsperspektiv och ej som separata delar. Varje läroboks helhetsintryck ställs  

i relation till de andra utifrån den övergripande frågeställningen: Vilken lärandedesign 

använder de olika böckerna? I förlängningen försöker jag även besvara frågan:  

Vad anses vara viktigt? Jag kommer att utgå ifrån bild 1–3 nedan (dessa återfinns i större 

versioner i bilaga 1). 

 

     
  

 Bild 1. Bok 1 – Iris Biologi. Bild 2. Bok 2 – Insikt Biologi. 
 

 
  

 Bild 3. Bok 3 – Biologi 1.  

 

Kompositionen i bok 1 (Iris, bild 1) är tydligt uppdelad i flera avgränsade fält och med tydliga 

signaler angående vad varje fält handlar om. Alla fält förmedlar dessutom en individualitet 

genom att ha utformats på olika sätt. Läsaren kan ta del av innehållet i de olika fälten utan att 



! 39!

vara fundersam över vilken ordning de ”bör” läsas i. Kapitelintroduktionen tilldelas hela 

vänstra sidan och består dessutom av en bild. Detta är en tydlig strategi för att förmedla 

informationsvärderingar då det bidrar till att det blir ett tydligt blickfång och därigenom 

markerar vad detta uppslag och kapitel handlar om. När detta kombineras med den visuella 

framskjutenheten som storleken förmedlar så blir det ännu tydligare att läsaren kommer att få 

lära sig om det rubriken hävdar, nämligen hur ”En vetenskap växer fram” (kapitelrubrik). 

Sektionen Syfte och mål har placerats i den övre delen av den högra sidan och dessutom med 

en tydlig inramning. I och med detta förmedlar denna bok att det finns en genomtänkt 

koppling till styrdokumenten angående innehållet, vilket kan vara ett sätt att förstärka bokens 

position som kunskapskälla. Storleken, placeringen i centrum och det språkliga utformandet 

av rubriken ”Människan och miljön” signalerar en tydlig ingång till fortsatt läsning. 

Kompositionen i detta uppslag förmedlar en attityd av att vara strukturerad och väl insatt i 

kurskraven. Det finns även en ambition att vilja ”ta hand om” läsaren och vägleda denne på 

ett tydligt sätt genom boken.   

 Bok 2 (Insikt, bild 2) har huvudsakligen valt att använda ett fotografiskt fokus på 

detta uppslag med en bildserie som upptar halva vänstra sidan samt en bild på höger sida som 

fångar blicken. Bilden på höger sida utnyttjar flera semiotiska resurser för att göra detta. Ett är 

själva storleken, men främst är det beskärningen som är mest effektiv då denna runda form 

bidrar till att den både skapar en skarp kontrast till de andra bildernas form och en tydlig 

inramning. Från detta primära blickfång söker sig blicken automatiskt till den närliggande 

mellanrubriken. Denna kombination av bild och rubrik skapar en uppmärksamhet som är svår 

att tolka huruvida den är meningen och i sådant fall vilken funktion den ska fylla. Bilden som 

föreställer en säl i kombination med rubriken som också innehåller ordet ”säl” bildar 

tillsammans ett visuellt rim, men bildens kulturella symbolvärde som en förmedlare av 

positiva associationer får troligen prioritet över rimmet. Detta bildar tillsammans med 

rubriken ”…och säldöd!” en mycket oväntad kombination. Bildserien på vänstra sidan 

illustrerar en förstoringsserie av en fågelfjäder, från fågel till atomer. Denna bildserie är inte 

självförklarande utan kräver att man läser bildtexten för att helt förstå vad det är. Eventuellt 

kan denna strategi ha använts för att visa på biologiämnets stora spännvidd, men då den är 

placerad perifert signalerar det att det är av underordnad betydelse till texten. Den tydligaste 

informationsvärderingen som detta uppslag förmedlar är att texten är i centrum och att allt 

annat är perifert, d.v.s. att texten bör läsas i sin helhet med rubrikerna som tydliga vägledare 

och att alla övriga delar är beroende av texten för att bli begripliga.  
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 Biologi 1 (bok 3, bild 3), som endast har tilldelat detta kapitel fyra sidor, har en 

komposition som uppvisar en tydlig informationsvärdering med de olika designfälten: en bild, 

textmassa och en informationsruta. Genom placeringen av informationsrutan på den högra 

sidans övre halva indikeras att innehållet är viktigt. Texten beskriver arbetssättet med 

kontrollerade experiment och innehåller en stor mängd ord som förstärkts ytterligare med 

hjälp av typsnittsvariationen fet stil. Detta signalerar att denna ruta innehåller en mängd viktig 

information för läsaren och att det dessutom är centralt för boken. En avvikande färg används 

för att rama in rutan och denna färg används även på hela högra sidans kant där rubriken 

”Inledning” är infällt. Det visuella rim som denna samstämmighet i färgval uppvisar indikerar 

att kapitelrubriken och faktarutan har ett samband. Bilden på vänster sida skapar också ett 

visuellt rim med informationsrutan i och med dess storlek, format och placering och de 

upplevs vara besläktade med varandra. Dock bidrar osäkerheten kring att snabbt kunna 

bedöma vad bilden föreställer till att det eventuella släktskapet till faktarutan ifrågasätts. 

Fokus dras onekligen till bilden av två skäl: det ena är på grund av att det är en människa som 

avbildas, vilket är en mycket kraftfull semiotisk resurs för uppmärksamhet (kulturell symbol). 

Det andra är att det inte är självklart vad den föreställer. Bildtexten informerar läsaren om att 

det är en biolog som torkar alger för att kunna utföra en undersökning. I och med 

informationen som bildtexten bidrar med så framstår ett tydligare släktskap istället mellan 

bilden och rubriken ”Vad är biologi?” på samma sida. Denna bok är den enda av de tre 

böckerna som har texten indelad i två spalter per sida, vilket kan ha en betydelsepotential i 

och med en igenkänning av t.ex. tidningstexter. Detta resonemang kan dock inte understödjas 

med hjälp av den analysmodell som används här så det får ses som ren spekulation.  

 

5.4 Läroböckerna och avsnittet om Cellens uppbyggnad 
Resultatredovisningen och diskussionerna i detta avsnitt baseras på bilderna 4 – 6 nedan.  

         
  

 Bild 4. Bok 1 – Iris Biologi. Bild 5. Bok 2 – Insikt Biologi. 
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 Bild 6. Bok 3 – Biologi 1. 

 

Hur de olika läroböckerna har valt att presentera cellens uppbyggnad skiljer sig åt, där två 

böcker (bok 1 och 3) har valt att presentera det i ett eget kapitel och bok 2 låter det ingå i ett 

kapitel som heter ”Så började det” (Kapitel 2). Dock inleder inte bok 1 och 3 kapitlet med det 

uppslag som analyseras här, vilket innebär att samtliga av dessa uppslag förekommer mitt i ett 

kapitel. Detta säkerställer att alla uppslagen är likvärdiga representationer för varje bok och 

kan jämföras på ett rättvist sätt.  

 Kursplanen anger att ett centralt innehåll i området genetik är att undervisa om 

eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. Denna mening är det enda som 

indikerar omfattningen av de kunskaper om cellens uppbyggnad som eleverna bör erhålla. 

Mina egna erfarenheter av att undervisa inom detta område visar på att det ibland uppstår en 

förvirring hos eleverna kring särskiljningen av de två olika celltyperna och i och med denna 

kompositionsanalys har jag fått tillgång till analysverktyg som kan förklara varför denna 

förvirring med lätthet kan uppstå. De tre läroböckernas olika presentationer av cellens 

uppbyggnad visar på olika inställning till vad som är viktigt för eleverna att förstå.  

 Samtliga böcker visar på en didaktisk design där illustrationer används som den 

främsta förklaringsmodellen för hur cellen är uppbyggd. Bok 2 (Insikt, bild 5) förlitar sig till 

enbart illustrationer och har dessutom förstärkt den visuella framskjutenheten av dessa genom 

att skapa en inramning med en avgränsande färgplatta. De två illustrationerna ges stora 

informationsvärderingar genom att de upptar hela övre delen av uppslaget. Även den 

tilldelade storleken tillsammans med den omgivande färgplattan bidrar till att läsarens 

uppmärksamhet fokuseras på dem. Rubrikerna ”växtcell” och ”djurcell” förekommer direkt 

ovanför illustrationerna och upprepas i anslutning till den tillhörande bildtexten. Den relativt 

omfattande bildtexten består av löpande text som beskriver de olika celltypernas uppbyggnad 
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och namnen på de olika celldelarna har förstärkts med fet stil. Kompositionen i detta uppslag 

förmedlar ett fokus på att kunna identifiera och särskilja växtceller och djurceller. Dessutom 

framstår namnen på de många olika delarna som viktiga att lära sig. 

 Bok 1 (Iris, bild 4) erbjuder både illustrationer och fotografier som underlag för att 

förklara hur celler är uppbyggda. Denna bok (Iris, bild 4) har även en tydlig uppdelning i två 

huvudsakliga delar – höger och vänster sida – och enligt analysmodellen indikerar denna 

uppdelning att det är en informationsvärdering enligt vänster-högerdimensionen som används. 

Detta innebär teoretiskt att det som placeras till vänster värderas som given kunskap kontra 

det som står till höger som då får värdet av ny information. Om detta antagande används för 

att analysera uppslaget i bild 4 så förmedlar denna design att fotografierna är den givna 

kunskapen och illustrationerna är ny information. Även texten i detta uppslag hamnar då 

under den givna kunskapen, vilket är intressant att notera. Även i denna bok har 

illustrationernas visuella framskjutenhet förstärkts genom storlek och färgplattor, dock 

inramas de två illustrationerna av olika färger som förmedlar en särskiljning men färgernas 

harmonisering indikerar ett samband. Rubrikerna över illustrationerna är ”växtcell” och 

”djurcell”. Texten som finns i anslutning till illustrationerna består av separata textblock där 

varje block beskriver en av celldelarna och rubriken över varje textblock är namnet på 

celldelen som beskrivs. Även denna komposition förmedlar ett fokus på att kunna identifiera 

och särskilja växtceller och djurceller.  

 Uppslaget i bok 3 (Biologi 1, bild 6) består också av både illustrationer och bilder, 

precis som bok 1 (bild 4) men kompositionen pekar på ett annat fokus än de andra böckerna. 

Ett flertal tydligt avgränsade sektioner konkurrerar om läsarens uppmärksamhet på detta 

uppslag. Av de fyra förekommande rubrikerna är det en som har tilldelats en större visuell 

framskjutenhet än de andra som därigenom registreras som en rubrik i en högre nivå än de 

andra. Denna rubrik, ”Två huvudtyper av celler”, ger direkt informationen att det är två 

celltyper som kommer att presenteras. På den vänstra sidan, under denna rubrik, finns en 

inramad textmassa med rubriken ”Inledande översikt”. Även om denna sektion är inramad så 

är det gjort med en ram och inte en färgplatta vilket indikerar att denna text har prioritet över 

de andra, men är inte separerad, d.v.s. den förmedlar en attityd av att den bör läsas först. 

Resterande utrymme är tydligt uppdelad i två delar med var sin rubrik: ”En prokaryot cell” 

och ”Eukaryota celler”.  Bildtexten består även här av separata textblock som beskriver de 

olika celldelarna med namnen på dessa som rubriker i fet stil. Till skillnad från bok 1 (bild 4) 

så är dessa textblock strukturerade på ett sätt som liknar utseendet i en ordbok. 

Kompositionen i detta uppslag förmedlar att de två huvudtyperna av celler kallas för 
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prokaryota och eukaryota celler och att de olika celldelarna är viktiga att registrera. Utöver 

detta bidrar designstrukturen av bildtexten till att det liknar en ordbok, vilket troligen stärker 

bokens trovärdighet som faktaförmedlare.  

 Sammanfattningsvis visar denna kompositionsanalys att de tre läroböckerna i 

huvudsak vill förmedla två viktiga saker till läsaren i samband med cellens uppbyggnad. Den 

ena är något som de tre böckerna har en gemensam inställning till: att namnen på de olika 

celldelarna är viktiga att uppmärksamma. Den andra skiljer sig dock åt mellan böckerna med 

bok 1 och 2 som visar samma sak och bok 3 som visar en annan. Denna olikhet är troligen 

skälet till den förvirring som jag nämnde tidigare angående förståelsen av vad som särskiljer 

olika celltyper. Enligt min uppfattning så använder sig endast bok 3 av den design som på det 

korrekta sättet förmedlar den särskiljning av celltyperna prokaryota och eukaryota celler 

enligt styrdokumentens formulering. De andra böckerna bidrar till förvirringen genom att få 

läsaren att tro att det är djurceller och växtceller som är de två huvudtyperna, när dessa båda 

endast är två olika typer av eukaryota celler.  

 

6 Slutsatser och avslutande reflektioner 
Min ambition med denna uppsats har varit att analysera tre olika läroböcker i gymnasiekursen 

Biologi 1 för att undersöka vad och hur de förmedlar kunskapsideal kring innehåll och 

mening. Jag har velat undersöka om det finns skillnader i de olika böckernas didaktiska 

designstrategier och huruvida dessa skillnader bär på olika betydelsepotentialer. I och med 

kommunaliseringen 1991 upphörde alla former av statlig kvalitetsgranskning av läromedel 

och ansvaret lades istället på den undervisande läraren. Detta medför att det ligger ett tungt 

ansvar på den undervisande läraren att själv göra en ordentlig granskning av den lärobok som 

man använder sig av. Att kunna genomföra en läroboksanalys som sträcker sig längre än en 

ren faktakontroll är ett krav för den yrkesutövande läraren. Min primära drivkraft för att 

genomföra denna undersökning har alltså varit att på ett välgrundat sätt kunna utföra det 

kvalitetssäkringsuppdrag som Skolverket anser att jag och mina kollegor ska göra. Detta 

arbete gäller inte endast ett övervägande angående om läroboken överensstämmer med det 

innehåll jag kommer att undervisa utan även om den överensstämmer med min personlighet. 

Som lärare behöver jag kunna bedöma om läroboken passar min elevgrupp på bästa sätt. Ett 

flertal frågor behöver besvaras: Hur möter läroboken eleven, d.v.s. vilken relation vill den 

skapa med läsaren? Vilken attityd kring ämnet i sin helhet och till specifika fakta förmedlas? 
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 Jag har i inledningen även diskuterat två andra infallsvinklar till varför jag anser att 

läromedelsanalyser är viktiga. Det ena är att reflektera över den källkritiska aspekten, eller till 

och med frånvaron av den när det kommer till läromedel. Även om begreppet källkritik och 

kritiskt tänkande används frekvent i olika styrdokument för skolan så finns det all anledning 

att vara uppmärksam på att inga läromedel innehåller källhänvisningar. Det didaktiska 

dilemmat som särskilt det naturvetenskapliga skolämnet konstant befinner sig i diskuteras av 

forskarna Byrne & Johnstone (1987) och Zemplén (2007). Dilemmat uppstår då eleven å ena 

sidan ska vara källkritisk och ifrågasättande, men å andra sidan acceptera lärobokens 

faktainnehåll som sann. De diskuterar vilka möjligheter studenter har att utveckla ett 

källkritiskt förhållningssätt inom naturvetenskapliga studier och de framhåller att ett kritiskt 

synsätt kräver mycket praktiskt arbete för att utvecklas och framför allt kräver det en typ av 

diskussioner som sträcker sig utöver att diskutera rena fakta. För att förankra ett vetenskapligt 

synsätt med ett kritiskt ifrågasättande som bas behöver studenterna få tillfälle att diskutera hur 

man har kommit fram till presenterade ”fakta” och sätta den i relation till då den upptäcktes. 

Utöver detta behöver de kunna förstå relevansen av upptäckten och vad den betyder i ett 

större perspektiv än det rena naturvetenskapliga, som t.ex. ur ett samhällssocialt, 

etisk/moralist eller även ur ett filosofiskt perspektiv. Detta kallar författarna för en kognitiv 

mognadsprocess, där utvecklandet av ett kritiskt tänkande i högsta grad är kontextberoende. 

 En annan infallsvinkel som jag har tagit upp är att problematisera den maktfaktor 

som läroboken har i relation till eleverna. Om läroboken åtnjuter en sådan oemotsagd 

maktposition som kunskapskälla i så många elevers medvetande som min tidigare 

undersökning indikerar, så blir det intressant att se på vad böckerna förmedlar utöver rena 

faktakunskaper. Vilka värderingar och ideologier förmedlas och vad anses vara viktigt? 

Varför och framförallt hur gör de det?  

 För att försöka få svar på mina frågor har jag genomfört min undersökning i flera 

steg. Inledningsvis jämförde jag de olika böckernas övergripande struktur och innehåll. 

Därefter har jag ställt dessa resultat i relation till vad kursplanen i ämnet specificerar som 

centrala innehåll och slutligen genomförde jag en komparativ multimodal kompositionsanalys 

av introduktionskapitlet samt avsnittet i vardera boken som beskriver cellens uppbyggnad.  

 Den teoretiska utgångspunkten för läroboksanalyserna i denna uppsats ligger inom 

huvudområdet kritisk lingvistik och mer specifikt inom ramen för systemisk-funktionell 

lingvistik. De två vägledande språkteorierna och modellerna har varit funktionell- och 

multimodal textanalys som ursprunglig härrör från lingvisten Michael Halliday (Halliday 

1994, 2006). Det grundläggande antagandet för båda dessa språkteorier är att språket är 
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sociosemiotisk drivet, d.v.s. att språket är ett system som används för att skapa betydelse som 

i sin tur är socialt motiverat. Halliday (1994) menar att språket har utvecklats för att uppfylla 

människans grundläggande behov av att skapa meningsfullhet i sin tillvaro och att 

språkbruket därigenom alltid uppfyller någon typ av syfte, d.v.s. har en funktion. Med denna 

funktionella grammatikens teoretiska utgångspunkt som bas har nya forskningsfält och 

språkmodeller utvecklats genom att man har börjat titta på alla olika sätt som inbegriper 

människans sätt att kommunicera utöver rena textuella uttryck. Ett av dessa forskningsfält går 

under benämningen didaktisk design och en grundläggande övertygelse inom detta område är 

att läroböckerna är viktiga förmedlare av attityder till ämnet. De formar elevers och lärares 

uppfattningar om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig. Denna syn på 

lärobokens funktionella perspektiv har legat till grund för mina diskussioner kring 

läroböckernas meningsskapande potential. Mina analyser av läroböckernas design har jag 

hoppats ska kunna belysa hur olika kunskaps- och lärandeideal speglas genom att t.ex. titta på 

ordval, språkval, inramning, eller fraser som upprepas. En analys av vad som sätts i centrum 

kontra det som hamnar perifert kan indikera vad och vilka delar som anses vara ideal och som 

därigenom bidrar till att legitimera ett specifikt kunskapsområde eller en attityd. 

 Jämförelsen av faktainnehållet i läroböckerna i relation till kursplanen visar att alla 

de analyserade läroböckernas innehåll täcker samtliga tre huvudområden som anges som 

centrala innehåll. Dock uppvisar läroböckerna något olika procentuella tilldelningar för 

vartdera området. Analysen av rubrikerna visade på några intressanta resultat där framförallt 

upptäckten av en kategori rubriker som inte gick att kategorisera under en tydlig 

språkhandling fångade mitt intresse. Dessa rubriker som endast består av enstaka ord används 

frekvent i alla tre böckerna och dessutom i väldigt likvärdig omfattning. Fowler (1991) 

beskriver användandet av rubriker i form av enstaka ord i nyheter som kraftfulla markörer av 

makt. Halliday (2006) förklarar den stora genomslagskraften som enstaka ord har, i 

framförallt läst text, utifrån antagandet att det appellerar till vår ursprungliga 

förstaspråkutveckling där vi lär oss enstaka ord som vi sedan kopplar ihop med andra och 

därigenom utformar vårt sätt att kommunicera med vår omgivning. Fowler (1991) diskuterar 

detta vidare och tar upp den maktutövande faktorn som enstaka ord har (främst i nyheter) och 

kopplar detta till en igenkänningsfaktor till ordbokens och uppslagsverkets struktur. Denna 

infallsvinkel blir intressant om den används för att analysera förekomsten av dessa rubriker då 

det ger indikationer om att läroböckerna aktivt och medvetet deltar i reproduktionen av 

attityden om att vara ”sann”. Det faktum att läroböckerna samstämmigt väljer att i så stor 

utsträckning använda sig av rubriker som består av enstaka ord visar på att det finns en 
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medvetenhet om den genomslagskraft detta har hos användaren. Om ett frekvent användande 

av rubriker som består av endast ett ord bidrar till att läsaren undermedvetet känner igen 

strukturen från uppslagsverk, så kommer denne per automatik erkänna innehållet i boken som 

trovärdigt och ”sann”. Detta i sin tur bidrar till en problematisk konflikt som läraren behöver 

inse och uppmärksamma.  

 Det samlade resultatet av de multimodala analyserna visar att det går att skönja att 

läroböckerna använder sig av olika designstrategier som i sin tur har olika betydelse-

potentialer. De semiotiska resurserna som användes mest och som var enklast att identifiera 

var markeringar av informationsvärdering genom att tilldela det som värderas som viktigt 

stort utrymme eller att placera det i centrum. Skapandet av visuell framskjutenhet gjordes 

främst genom storlek, och typsnittsvariation. För avgränsning och sambandsskapande var de 

främsta resurserna inramning och visuellt rim/kontrast. När språkbruket läggs till som en 

semiotisk resurs skapas tydliga bilder av vilka ställningstaganden de olika böckerna har. En 

av böckerna var tydligt avståndstagande gentemot läsaren och förmedlade en attityd av att 

vara en gedigen ”kunskapsbank” som hellre ville placera sig i närheten av ett uppslagsverk än 

lättillgänglig lektyr. Denna bok förmedlade även ett mycket stort fokus på ekologi där nästan 

hälften av innehållet kunde identifieras tillhöra detta område. Introduktionen till boken och 

ämnet hölls kort och mycket fokuserad. Anders Björkvall (2003) använder sig av ett begrepp i 

sin avhandling för att signalera vem den den ideala läsaren kan tänkas vara som 

kommunikationen vänder sig till. Denne ”modelläsare” identifieras genom att göra en 

multimodal kompositionsanalys där de attityder som förmedlas är vägledande. Modelläsaren 

för den beskrivna boken torde kunna identifieras som en studiemotiverad elev som har 

mycket goda kunskaper i svenska språket och som har haft stora möjligheter att utveckla sin 

abstraktionsförmåga i biologiämnet under högstadietiden. Denna bok förmedlar ett specifikt 

ställningstagande och de andra två böckerna, som visar på en större likhet sinsemellan, utgör 

en motpol till detta. Dessa böcker förmedlar, i olika grad, en ambition att vilja förklara 

ordentligt för eleven om de olika sambanden. De vill framstå som tydliga och strukturerade 

men vänliga och bjuder in till en nära relation. En av dessa signalerar detta tydligare än den 

andra men de är fortfarande mer lika varandra än den tredje boken. Modellläsaren för dessa 

böcker identifierar jag inte som lika snäv som den andra, men troligen är även detta en elev 

med goda språkkunskaper men med behov av stöd och vägledning för att utveckla en 

förståelse för vidare samband och även abstraktion. 

 Arbetet med dessa analyser har bidragit till framför allt två personliga insikter. Det 

ena är insikten om vilket omfattande arbete en grundlig kvalitetsgranskning av läromedel och 
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läroböcker kräver. Jag gör inga anspråk på att hävda att det är det jag har gjort här, utan jag 

menar endast att mina nybörjaranalyser har bidragit till en utvidgad förståelse kring 

omfattningen och arbetsinsatserna som krävs för att göra det ordentligt och rättvist. Min andra 

insikt står i nära samband med den första och det är att jag inser att det inte finns någon som 

helst möjlighet att den individuella läraren, d.v.s. jag, kommer att ha utrymme att genomföra 

liknande analyser för att välja vilken lärobok som ska köpas in. Dock visar mina resultat att 

det går att göra en initial bedömning av lärobokens ”värdegrund” genom att lägga tid på att 

uppmärksamma några av de referenspunkter som jag har använt mig av. Rubrikerna har visat 

sig vara bra värdemätare för olika inställningar och framförallt förekomsten av 

frågeställningar och enstaka ord i rubrikerna. Introduktionskapitlet avslöjar mer än vad 

producenterna troligen inser angående bokens inställning till såväl läsaren som ämnet. Dock 

anser jag att det generella språkbruket indikerar mer än allt annat vilken relation boken öppnar 

för till läsaren och även vilket ansvar den tar för att fungera som ett pedagogiskt verktyg.        

 Det som fortfarande kvarstår efter de genomförda analyserna är frågan om i vilken 

mån och på vilket sätt ett källkritiskt perspektiv förmedlas? Mina resultat visar inte på att 

någon av böckerna förmedlar någon identifierbar källkritisk aspekt. Jag har inte kunnat 

upptäcka någon form av diskussion kring hur eller var innehållet i böckerna härstammar ifrån 

annat än att författarna anges som upphovsmän. Troligen kan mycket av den faktakunskap 

som böckerna innehåller hävdas vara ”allmän vetenskaplig kunskap”, men det är ändå 

anmärkningsvärt att denna attityd är så allmänt rådande för alla böckerna. Tyvärr är detta den 

största gemensamma nämnaren för de tre böckerna som jag har analyserat och personligen är 

jag något konfunderad över detta. Jag har själv snart avslutat mina högskolestudier och jag är 

efter 4,5 år väl insatt i kraven kring källhänvisningar och korrekta referenser. Inte minst efter 

arbetet med denna uppsats så är det väldigt aktuellt att tänka på den källkritiska aspekten. Jag 

ifrågasätter hur gymnasieeleverna som läser på ett studieförberedande program, som 

naturvetenskapliga programmet de facto är, ska kunna utveckla ett källkritiskt förhållningssätt 

när många av dem under hela sin gymnasietid endast kommer i kontakt med en lärobok som 

inte anger några som helst källor till sitt innehåll? Det är inte så konstigt att majoriteten av de 

gymnasieelever som fortsätter att studera på universitet/högskola upplever att en av de största 

kulturkrockarna är att förstå och bemästra skillnaden mellan plagiat och källhänvisning.           
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