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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena 

för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft 

samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid 

framställningen av begreppen. Grunden till detta var att NO-ämnena ofta ses som abstrakta och 

svåra samt att lärare inte alltid har tid att analysera läromedel på djupet. För att genomföra 

studien användes en kvalitativ textanalys med visuellt och multimodalt fokus där både text samt 

bilder analyserades med hjälp av olika analysverktyg och analyskategorier. Analysverktygen 

graderades efter hur väl bilderna samspelade med texterna vid framställningen av begreppen, där 

bildernas olika funktioner och om begreppen representerades eller fanns utskrivna i de 

intilliggande bilderna, stod i fokus. Även användningen av metaforer analyserades genom att en 

mening i taget analyserades. 

 

Analyserna genomfördes i fyra olika textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet där de centrala 

ämnesspecifika begreppen analyserades. Resultatet placerades in i tabeller och sedan en 

jämförande tabell för att kunna se likheter och skillnader textböckerna emellan. Även det 

metaforiska språket jämfördes och framställningen av begrepp som förekom i samtliga 

textböcker. Resultatet visade att samtliga textböcker innehöll metaforiskt språk och både tydliga 

samt mindre tydliga samspel mellan text och bild vad gäller det analyserade ämnesområdet. 

Hälften av textböckerna innehöll extra tydliga samspel mellan text och bild. Den slutsats man 

kunde dra av resultatet av studien var att både textboksförlagen och lärare kan behöva 

komplettera textböckerna, för att få framställningen av ämnesområdet kraft samt rörelse att bli 

extra tydlig i alla avseenden.  

 

 

Nyckelord: textböcker, naturvetenskap, begreppsförståelse, multimodalitet, socialsemiotik.  
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1. Inledning 

Läromedel är ett vidgat begrepp, ofta förknippat med skolans värld, som innefattar centrala och 

betydelsefulla verktyg vid inlärandet av ny kunskap. Vad som räknas som läromedel kan variera 

beroende på vilket ämne, i vilken kontext de används i och med vilket syfte samt kan både vara 

egenkonstruerat eller färdigköpt. Exempelvis kan både levande djur och traditionella läroböcker 

användas för att lära sig djurs anatomi. Läroböcker innefattar i sin tur både textböcker fyllda med 

texter och bilder, som är det mest dominerande läromedlet i skolan, men även tillhörande 

arbetsböcker med uppgifter som syftar till att befästa och fördjupa elevernas kunskaper. 

Gemensamt för samtliga nämnda typer av läromedel är att de är viktiga hjälpmedel för såväl 

lärare som elever, för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i läroplanen. De flesta textböcker 

sägs vara uppbyggda utifrån kunskapskraven, vilket därmed innebär att de bör innehålla den 

information som eleverna förväntas tillgodogöra sig. En annan fördel med textböcker är att allt 

fler omvandlas även till digital form för att vara bättre anpassade och tillgodose de krav som finns 

i dagens samhälle. Användandet av textböcker kan också vara tidsbesparande för lärare som kan 

undgå processen att konstruera eget material, vilket är en tidskrävande procedur.  

 

Det debatteras ofta om lärares tidsbrist i dagens samhälle, vilket både drabbar lärarna själva, men 

också eleverna, då det exempelvis kan bli mindre tid till de viktiga lektionsförberedelserna och 

lektionsplaneringarna. Tidsbristen kan också göra att lärare inte har tid att granska de textböcker 

som ska användas i undervisningen. Detta kan leda till att lärare förlitar sig på att informationen i 

dessa böcker är aktuell och att den förmedlas på ett pedagogiskt sätt som gör att eleverna kan 

omvandla den till sin egen kunskap. Då läroplanen är tolkningsbar så kan det också innebära att 

de utgivande förlagen tolkat den på ett annat sätt. Vad gäller valet av textböcker är det inte säkert 

att lärare har så mycket att säga till om på grund av exempelvis skolans ekonomi. Detta är något 

som bekräftas i Skolinspektionens granskning av läromedel i NO från år 2011 (2011a, s. 7). 

Därför är det vanligt att många textböcker återanvänds år efter år och därmed inte innehåller 

eventuella uppdateringar vad gäller innehållet.  

  

De naturvetenskapliga ämnena är ämnen som vi båda har ett brinnande intresse för, framför allt 

hur den värld vi lever i och hur allt som finns i den är uppbyggt samt fungerar. NO-ämnena sägs 

dock vara abstrakta för eleverna då de ofta innehåller mängder med ämnesspecifika begrepp som 

är nya och främmande eller som har en annan betydelse i vardagsspråket. Vissa av dessa begrepp 
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används också för att förklara abstrakta fenomen som kan vara svåra att förstå för människor i 

allmänhet, exempelvis det osynliga fenomenet kraft och rörelse. Gemensamt för dessa är att de 

kan vara svåra att förklara med hjälp av stillbilder och kan därför behöva pilar eller andra detaljer 

för att ge en bättre förståelse. I vårt föregående självständiga arbete (Andersson & Asplund, 

2018) analyserade vi de skrivna texterna i olika textböcker inom NO för mellanstadiet. När vi 

gjorde detta arbete märkte vi även att vi exkluderade en stor del, nämligen bilderna som kan visa 

något på ett sätt som inte en text kan. När text och bild placeras intill varandra är ofta syftet att 

de ska interagera och komplettera varandra för att fördjupa förståelsen av det som förväntas 

förmedlas. Genom egna erfarenheter har vi dock fått erfara att det inte alltid är så, att bilder 

ibland kan vara missvisande och inte alltid förstärka utan snarare stjälpa förståelsen av en text.  

 

Med alla dessa nämnda argument i ryggen vill vi därför analysera hur text och bild samspelar vid 

framställningen av ett kunskapsinnehåll. Vi vill även analysera hur metaforer används för att 

skapa förståelse för främmande begrepp och fenomen, då dessa är viktiga för övergången mellan 

vardagsspråk och ett mer ämnesspecifkt språk. Detta anser vi vara didaktiskt relevant då vi med 

denna studie kan hjälpa redan tidspressade lärare med att granska läromedel utifrån dessa 

aspekter.  

  

1.1 Arbetets struktur och upplägg 

Efter denna inledning beskrivs studiens bakgrund med naturvetenskap i allmänhet, undervisning av 

fysik i mellanstadiet och läromedel i fokus. Därefter presenteras forskning inom begreppsförståelse i NO, 

multimodalitet och läromedel i NO. Efter detta förklaras de teoretiska utgångspunkterna som 

centreras kring socialsemiotik och semiotiska resurser samt studiens analysverktyg; samspelet mellan textens 

delar, metaforiskt språk och dekorativa, representationella samt förstärkande bilder. En begreppslista 

presenteras innan studiens syfte och frågeställningar som inledningen, bakgrunden och de 

teoretiska utgångspunkterna mynnat ut i. Därefter beskrivs valet av den metod och de 

analysverktyg som använts för att genomföra analysen tillsammans med urvalet av textböcker, 

avgränsningar, valdiditet och reliabilitet, etiska överväganden, analysprocessen och en 

metodreflektion. Sedan redovisas analyserna av textböckerna som mynnat ut i studiens resultat, 

följt av en jämförande analys och avslutningsvis en diskussion utifrån studiens resultat samt en 

konklusion. Observera att alla begrepp och ord som vi vill belysa är skrivna med kursiv stil genom 

hela arbetet. 
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1.2 Arbetsfördelning 

Det mesta av hela denna studie har genomförts gemensamt vad gäller genomförande och 

skrivande av samtliga delar samt sökning och läsning av litteratur. Även analyserna av 

textböckerna och diskussionerna kring dessa har genomförts tillsammans. 
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. Inledningsvis introduceras 

naturvetenskap i allmänhet följt av undervisning av fysik i mellanstadiet och avslutningsvis läromedel. 

  

2.1 Naturvetenskap i allmänhet 

Naturvetenskap är en grundläggande byggsten för förståelsen av vardagliga fenomen och för 

deltagandet i samhälleliga frågor samt debatter. I syftesbeskrivningarna av de naturvetenskapliga 

ämnena i läroplanen Lgr 11 (2016) poängteras att elever ska öka sin kunskap om 

naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Även regeringar och vetenskapsmän 

argumenterar för att öka det offentliga rummets förståelse av naturvetenskap, vilket Driver, 

Learch, Millar samt Scott (1996) nämner. Driver et al. (1996) hänvisar till den brittiska akademien 

The Royal Society som förmedlar följande: 

  

Everybody needs some understanding of science, its accomplishments and its limitations, whether or 

not they are themselves scientists or engineers. Improving that understanding is not a luxury: it is a 

vital investment in the future well-being of our society (Driver et al., 1996, s. 22). 

  

Citatet uppvisar en konsensus som råder gällande naturvetenskapligt kunnande och det är att 

samtliga ska uppvisa en förståelse av det nuvarande narrativet om naturvetenskap, oavsett om 

man är vetenskapsman eller ej. I sin tur presenterar Thomas och Durant (1987) nio argument till 

varför det offentliga rummets förståelse av vetenskap är essentiellt. De mest väsentliga 

argumenten är enligt Driver et al. (1996, s. 23); (1) det ekonomiska argumentet, (2) det demokratiska 

argumentet, (3) nyttoargumentet, (4) det kulturella argumentet och (5) det moraliska argumentet. Det 

ekonomiska argumentet innefattar tillgången till kvalificerade vetenskapsmän som kan 

upprätthålla nationens välstånd i utvecklingen utifrån ett industriellt perspektiv. Det demokratiska 

argumentet behandlar perspektivet i att alla människor i en demokrati ska ha möjlighet att delta i 

centrala beslut om diverse teknologier och naturvetenskap. För att överhuvudtaget kunna delta i 

detta krävs en grundläggande nivå i naturvetenskapligt vetande. Nyttoargumentet involverar 

människans behov i mötet med teknologier och naturvetenskap i vardagen. Det kulturella 

argumentet omfattar att naturvetenskapen är en kulturell prestation som allmänheten ska ha en 

chans att uppskatta. Avslutningsvis beskrivs det moraliska argumentet som inbegriper värderingar 
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utifrån engagemang och normer ur en naturvetenskaplig synvinkel (ibid., s. 23; Helldén, Lindahl 

& Redfors, 2005, s. 80). 

  

Sammanfattningsvis kan den allmänna förståelsen av naturvetenskap indelas i tre olika aspekter, 

där den första aspekten beskriver att individer ska besitta någorlunda förståelse av teorier, lagar 

och koncept inom naturvetenskapen. Den andra aspekten berör förhållningen till vetenskapliga 

arbetssätt där individer ska förstå skillnader mellan vetenskaper och ickevetenskaper medan den 

tredje aspekten handlar om relationer mellan vetenskap och samhället.  I sin helhet kan detta 

summeras i ett begrepp, nämligen vetenskaplig litteracitet (Driver et al., 1996, ss. 24-25). 

 

2.2 Undervisning av fysik i mellanstadiet 

I beskrivningen av fysik i läroplanen Lgr 11 (2016) nämns att kunskaper inom fysik är betydande 

för samhällsutvecklingen. Syftet med undervisningen i fysik är bland annat att eleverna ska 

utveckla en förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt skapa förståelse för 

hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden (ibid., s. 166). 

Detta förtydligas även i det centrala innehållet där det beskrivs att undervisningen exempelvis ska 

behandla energins oförstörbarhet, magnetism, elektricitet samt krafter och rörelser.   

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 beskrivs även att eleverna ska kunna ge 

exempel på och beskriva olika fysikaliska fenomen med ämnesspecifika begrepp (ibid., s. 171). 

  

I lärarhandledningen för läromedlet Puls Fysik och Kemi (Sjöberg & Öberg, 2011) beskrivs att 

många elever har svårt med abstrakta begrepp och att begreppens betydelser blir tydliga när de 

samspelar med en text samt framför allt när texten blir mer “personlig” (ibid., s. 9). Både 

internationella och nationella undersökningar visar att elevers kunskaper inom de 

naturorienterade ämnena försämrats under de senaste 15 åren, inte minst i fysik, menar 

Skolinspektionen (2011b). De tidigare granskningarna och tillsynerna inom ämnet gav intrycket 

av att fysiken skulle vara ett bortglömt ämne, vilket ledde till att Skolinspektionen (2011b) 

granskade fysikämnet i skolans mellanår med syftet att förbättra fysikundervisningen. Resultaten 

av granskningen av de 29 skolor som besöktes visade bland annat att det var ovanligt med 

diskussioner om fysikens samhällsnytta (ibid., ss. 6-7). Detta trots att syftesbeskrivningen i 

läroplanen Lgr 11 fäster uppmärksamheten i samhälleliga frågor.  
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2.3 Läromedel 

Begreppet läromedel är ett vidgat begrepp som enligt Skolverket i rapporten Läromedlens roll i 

undervisning (2006) inte har någon exakt definition (ibid., s. 14). Englund (1999) hävdar att ett 

läromedel i princip kan vara vad som helst så länge det används av lärare och elever för att nå 

uppsatta mål (ibid., s. 328). Läroböcker och andra tryckta läromedel har länge varit samt är 

fortfarande ett dominerande läromedel i skolan. Historiskt sett har det varit statens verktyg att se 

till att en likvärdig, enhetlig undervisning kunnat bedrivas och lärare anser att man följer 

läroplanen genom att använda läromedel (2006, s. 25). Hipkiss (2014) har skrivit en avhandling 

om meningserbjudanden med ämnesspecifikt språkbruk i fokus då en förutsättning för 

skolframgång är att behärska det ämnesspecifika språkbruket. I avhandlingen beskrivs att 

läroböcker endast realiserar ett ämnesspecifikt språk, utan att inbjuda till interaktion mellan elever 

eller mellan eleverna och böckerna (ibid., s. 5). 

  

Läromedel har granskats på statlig nivå fram till början av 1990-talet i samband med 

skolreformerna. Detta gör att skolorna själva, i form av rektorer och lärare, blivit ansvariga för val 

och utvärdering av läromedel sedan dess. Skolinspektionen (2011a) menar att en risk med detta är 

att lärare förlitar sig på att läroböckerna följer styrdokumenten, vilket gör att valen istället styrs av 

dess utformning och layout. Läromedelsförlagen upplever att försäljningen av läromedel för 

årskurserna 3-5 har minskat sedan mitten av 1990-talet, trots att utbudet har ökat. Detta kan ha 

att göra med skolors budget och en ökad tilltro till en läromedelsfri undervisning (ibid., ss. 8-10). 

Läroböcker kan både innefatta textböcker med texter och bilder samt arbetsböcker med 

uppgifter. I denna studie kommer enbart textböcker att behandlas.  
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3. Forskningsöversikt 

I följande kapitel introduceras forskning om begreppsförståelse i NO där teorin om begreppsförändring 

(conceptual change) står i centrum. Därefter redogörs multimodalitet där forskning om hur lärare 

använder sig av semiotiska resurser och även forskning om bilders olika funktioner står i fokus. 

Avslutningsvis beskrivs forskning om läromedel i NO, vilket är ett relativt outforskat område. 

 

3.1 Begreppsförståelse i NO 

Begreppsförståelse är vitalt inom naturvetenskapliga områden, speciellt när ett av målen är att 

allmänheten ska kunna ta del av naturvetenskapliga fynd, menar Helldén, Lindahl och Redfors 

(2005, s. 19). Ett forskningsområde inom naturvetenskaplig didaktik som varit dominerande är 

just begreppsförståelse, vilket har gett upphov till teorin om begreppsförändring. Teorin 

introducerades under det tidiga 1980-talet och har varit betydelsefull inom forskningen gällande 

hur elever tar till sig diverse begrepp samt fenomen inom naturvetenskapliga sammanhang. 

Begreppsförändring handlar om att få eleverna att lämna sina mindre utvecklade förståelser om 

abstrakta fenomen till mer korrekta föreställningar om hur verkligheten fungerar (ibid., s. 19). Ett 

projekt som involverar begreppsförändring är Cognitive acceleration through Science Education som 

startades av Adey. Detta projekts ändamål är att granska utvecklingen i hur elevers tankar i 

allmänhet fungerar när de stimuleras med naturvetenskapliga begrepp och dess beskrivningar 

(Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s. 53; Harlen, 1999).  I en rapport av Adey (1999) skrivs det 

att barns olika personligheter leder till en komplex process när man ska lära dem att tänka. Lärare 

bör anpassa innehållet beroende på mottagaren genom att bland annat ta reda på vilken nivå 

eleverna befinner sig, ställa relevanta och ledande frågor samt veta i vilken utsträckning eleverna 

kan resonera och argumentera (ibid., s. 25). 

  

Annan forskning relaterat till teorin om begreppsförändring är begreppsteckningar och begreppsutbyte. 

Begreppsteckningar innebär att tecknade karaktärer används som analogier till abstrakta begrepp 

som eleverna använder i diskussioner i undervisningen (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s. 53). 

Begreppsutbyte beskrivs på följande sätt: 
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Begreppsutbyte innebär [...] att man bygger på elevers/studenters ursprungliga idéer som av 

eleven/studenten kopplas till olämpliga fysikaliska begrepp och hjälper eleven/studenten att associera 

dessa ursprungliga idéer till mer lämpliga fysikaliska begrepp [...] De uppmanas inte att överge sina 

ursprungliga idéer och finner därför fysiken mer tilltalande än vad som annars ofta blir fallet (Helldén, 

Lindahl & Redfors, 2005, s. 53). 

  

Denna typ av undervisningsstrategi leder till att eleverna finner det uppmuntrande när de hör och 

förstår att deras förklaringar inte är helt fel, även om vissa korrigeringar behöver utföras (ibid., s. 

53). 

  

Johansson (2012) skriver i sin avhandling att det ingår att lära sig det naturvetenskapliga språket 

när man lär sig naturvetenskap och att elever behöver möta det språket samt dess begrepp i olika 

situationer. Samtidigt behöver eleverna också få lära sig hur ord i deras egna beskrivningar och 

förklaringar av naturvetenskapliga fenomen kan relateras till naturvetenskapliga begrepp. Detta 

kan göras genom att göra en ordlista med vardagliga ord som eleverna använder för att beskriva 

dessa fenomen och sedan diskutera hur dessa kan relatera till de naturvetenskapliga begreppen. 

Genom detta visas hur begreppen används explicit i det naturvetenskapliga språket, vilket är en 

förutsättning för att elever ska kunna använda naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt, 

menar Johansson (ibid., s. 29). Hipkiss (2014) menar att det ämnesspecifika språk som används i 

skolan är långt ifrån det språkbruk som elever använder till vardags, vilket gör det både abstrakt 

och distanserat. Det ämnesspecifika språkbruket används främst i skriven text och alla skolämnen 

har olika sätt att levandegöra sitt ämnesinnehåll, vilket gör att det krävs att eleverna har kunskaper 

om varje ämnes språkbruk (ibid., ss. 3-4).     

 

3.2 Multimodalitet 

Multimodalitet handlar enligt Selander och Kress (2010) om de olika resurser som finns för att 

tolka världen och skapa mening. Föremål, gester, ord och symboler får sin mening i de sociala 

sammanhang som de uppkommer samt används i, vilket gör att människor kommer överens om 

innebörder och betydelser genom samspråkande. Historiskt sett har människan skapat mening 

genom olika typer av teckenskapande aktiviteter. Redan under antiken kombinerades tal med 

gester som bidrog till att förstå de viktigaste delarna i ett tal. Några exempel på teckenskapande 

aktiviteter kan vara allt från ljud, gester och rörelsemönster till linjer, punkter, ytor samt 

färgskalor som kan bli till skrivtecken, målningar och film. Dessa går också att kombinera i 
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böcker, radio, TV eller andra digitala medier då kommunikation i dagens samhälle är uppbyggt 

kring många olika teckenvärldar, uttryckssätt och medier (ibid., ss. 26-28). 

  

I Skolverkets modul Från vardagsspråk till ämnesspråk beskriver Danielsson (2017) att alla texter, 

framför allt i skolan, är mer eller mindre multimodala då exempelvis ord och bild, som är 

exempel på olika utrrycksformer eller modaliteter, samverkar till en helhet. Modaliteter kan 

definieras som socialt och kulturellt utvecklade resurser för meningsskapande, sådant som 

människor använder för att skapa mening i kommunikativa situationer. I en multimodal text 

samverkar flera modaliteter till en helhet för att uttrycka textens innehåll (ibid., ss. 1-2). Olika 

modaliteter kan skapa mening på olika sätt då exempelvis en bild kan säga något annat än vad 

som kan uttryckas i ord, liknande talesättet ”en bild säger mer än tusen ord”. Det är just detta 

som gör att texter är multimodala då en kombination av modaliteter är att föredra, menar 

Danielsson (ibid., s. 7).  

 

Studier av lärobokstexter visar att det visuella får allt större utrymme på bekostnad av den skrivna 

texten, vilket gör att multimodala aspekter av texter blir centralt i alla skolämnen (ibid., s. 1). Den 

som möter en text har ett specifikt intresse och syfte med att läsa den, vilket påverkar de olika 

resursernas potential för meningsskapandet i den specifika situationen (ibid., s. 9). Danielsson och 

Selander (2014) menar att lärare måste kunna hantera multimodala texter och därmed ha kunskap 

om hur meningsskapande genom olika resurser fungerar (ibid., s. 39). Forskning inom 

multimodalitet är ett växande område där stora delar av forskningen redogör för hur olika 

semiotiska resurser, det vill säga olika sätt att skapa mening, används i en undervisningsmiljö. 

Beroende på vilket sätt man väljer att förmedla ett innehåll och vilka semiotiska resurser som 

nyttjas, så blir eleverna tvungen att anpassa sig till olika varianter av kunskapsförmedling, menar 

Hipkiss (2014, s. 32). 

  

Kress, Jewitt, Ogborn och Tsatsarelis (2001) har bland annat analyserat multimodalt lärande i 

klassrummet med fokus på de naturvetenskapliga ämnena där en fallstudie presenteras om hur en 

lärare undervisar eleverna om blod i biologiämnet under en serie lektioner. Slutsatsen är att lärare 

nästan alltid använder olika typer av semiotiska resurser i samband med undervisning för att 

skapa meningserbjudanden till eleverna (Kress et al., 2001). Att skapa mening i ett klassrum 

handlar med andra ord inte enbart om det talade språket utan är en kombination av detta och 

visuella resurser som tillsammans kommunicerar ett meningserbjudande till eleven. Dessa olika 

varianter av semiotiska resurser kallar Kress et al. (2001) för modes: 
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[...]  each mode has a functional specialism [...] for example, to chose gesture rather than words is to 

focus on physical movement rather than on movement lexically represented. The metaphorical path 

will be different in each case. Thus, throughout the series of lessons we suggest that each mode played 

a different part in the construction of the entity ‘the human body’ (Kress et al., 2001, s. 59). 

  

Désiron, de Vries, Bartel och Varahamurti (2018) har utfört en studie där målet var att undersöka 

interaktionen mellan olika texttyper och överlappningen mellan bild samt text. I studien nämns 

att forskning bevisar att det finns en högre grad av kunskapsinhämtning om bilder presenteras 

tillsammans med text till skillnad från om texten står ensam utan tillhörande bild. Enligt den 

modell som användes i studien, Integrative model of Text and Picture Comprehension, antas 

kunskapsinhämtningen bli större om bilder och ord är semantiskt länkade med varandra. Ju 

större semantisk överlappning och fler detaljer från texter som representeras i bilder, desto större 

kunskapsinhämtning förväntas ske (ibid., ss. 467-468). I studien analyserades även hur low-detail 

pictures (bilder med få tillagda detaljer/semantiska resurser som exempelvis pilar) och high-detail 

pictures (bilder med flera tillagda detaljer/semantiska resurser som exempelvis pilar) tillsammans 

med high text cohesion samt low text cohesion, påverkar elevers kunskapsinhämtning. High text 

cohesion innebär att en text hänger ihop på ett tydligt sätt medan low text cohesion innebär att 

en text inte hänger ihop på ett tydligt sätt och är därmed otydligt sammanhängande (ibid., ss. 469-

471). Resultatet visade att kunskapen som inhämtades i samband med texter och high-detail 

pictures inte är mycket större än texter med low-detail pictures, men detta kan bero på elevernas 

förkunskaper. Resultatet antyder även att direkt efter eleverna tagit del av high-detail pictures och 

high text cohesion så finns det ingen uppenbar skillnad i kunskapsinhämtningen. Detaljrika texter 

och dess interaktion med bilder tenderar att hålla kvar kunskapen längre i minnet, vilket är något 

att föredra på lång sikt (ibid., ss. 474-475). 

  

3.3 Läromedel i NO 

NO-ämnena hör till de ämnen där högst andel elever inte nått målen när de lämnar grundskolan, 

menar Skolinspektionen (2011a). De sjunkande kunskapsresultaten som påvisats kan bland annat 

bero på en minskad användning av läromedel. Det finns forskningsresultat som visar att 

läromedel i NO-ämnena kan vara mer svårtillgängliga än i andra ämnen och att de även fokuserar 

främst på historiska fakta samt experiment, till nackdel för naturvetenskapens betydelse för 

samhällsutvecklingen. Den forskning som bedrivits har fokuserat på läromedel inom NO för de 
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högre grundskoleåren och gymnasiet samt även andra ämnen än de naturorienterade. 

Skolinspektionen (2011a) skriver att den statliga läromedelsgranskningen inom de 

naturvetenskapliga ämnena upphörde redan år 1974, drygt 16 år innan granskningen av läromedel 

inom de andra skolämnena upphörde (ibid., ss. 8-9). De naturorienterande ämnena har dock visat 

sig vara i större behov av läromedel än andra skolämnen, menar Skolverket (2006, s. 25).  

  

Skolinspektionens granskning av innehåll och användning av läromedel (2011a) visar att det finns 

en stor variation i vilken utsträckning som läromedel används och att det inte bara är ett enda 

läromedel som används på en skola, vilket kan leda till ett ytligt samt fragmentariskt lärande. Det 

är nästan uteslutande lärarna själva som är ansvariga för inköpen av läromedel, även om det är 

rektorn som står för det ekonomiska ansvaret (ibid., ss. 6-7). Det är främst läroplanerna och 

kursplanerna som styr valen av läromedel, men även hur de bidrar till elevernas lust att lära (ibid., 

s. 30). Resultatet av granskningen visar också att läromedlen i liten utsträckning tar hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och behov (ibid., s. 7). Skolinspektionen menar att utvärdering av 

läromedel bör uppmärksammas i skolornas kvalitetsarbete och även involvera eleverna då de 

brister som framkom i undersökningen gör det svårare för rektorn att försäkra sig om att 

eleverna får tillgång till läromedel av hög kvalitet (ibid., s. 30). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som denna studie utgått ifrån. Först introduceras 

socialsemiotik och semiotiska resurser, därefter samspelet mellan textens delar, metaforiskt språk samt 

avslutningsvis dekorativa, representationella och förstärkande bilder. Avsnittet avslutas med en 

begreppslista innehållandes centrala, teoretiska begrepp som är särskilt viktiga i denna studie. 

 

4.1 Socialsemiotik och semiotiska resurser 

Teorin om socialsemiotik handlar om hur individer väljer att kommunicera med utomstående 

personer i olika situationer med hjälp av visuella och verbala aspekter. Dessa visuella och verbala 

aspekter kan bland annat vara gester, ljud, bilder, text och språk, som i sin tur är beroende av 

kontexten som människor kommunicerar inom. Socialsemiotik eller semiotik i allmänhet har anor 

långt tillbaka i tiden då det har utvecklats sedan början av 1930-talet i Europa i och med den 

skola som fanns i Prag, menar Kress samt van Leeuwen (2006, s. 6). Halliday (1978) beskriver 

socialsemiotik med bland annat följande citat: 

  

Language arises in the life of the individual through an ongoing exchange of meanings with significant 

others. A child, creates, first his child tongue, then his mother tongue, in interaction with that little 

coterie of people who constitute his meaning group. In this sense, language is a product of the social 

process (Halliday, 1978, s. 1). 

  

I enighet med det citatet är socialsemiotik, med fokus på socio, socialt orienterad eftersom det 

handlar om att skapa betydelse tillsammans med andra individer (Björkvall, 2009, s. 12). Inom 

begreppet socialsemiotik finns även termen semiotik som definieras som “vetenskapen om tecknens 

liv i samhället”, skriver Hodge och Kress (1988, s. 1). Användningen av termen semiotik har dock 

fört med sig en del svårigheter då allt inom en kultur kan ses som en form av kommunikation 

och organiserar något som liknar en verbal kommunikation. Socialsemiotik bygger på liknande 

principer, även om det inte handlar om samma ord och liknande. Den minsta, konkreta 

semiotiska formen handlar om meddelandet som har en källa, ett mål, en social kontext och en 

orsak. Meddelandet är med andra ord något som existerar utanför sig självt (ibid., ss. 1, 5). Med 

detta i åtanke kan man säga att semiotik är läran om betydelser. Individer vill uttrycka sig och på 

grund av detta framställer man diverse semiotiska resurser som underlättar kommunikation, menar 
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Björkvall (2009, s. 12). Semiotiska resurser är de byggstenar som används för att skapa texter och 

dess betydelser, vilket gör att det kan handla om allt från musik samt arkitektur till bilder och ord. 

Det handlar om de tillgångar som nyttjas när olika typer av kommunikation används inom diverse 

sociala kontexter (ibid., ss. 13-14; Hipkiss, 2014, s. 1). Björkvall skriver att begreppet semiotisk 

resurs för det mesta associeras till socialsemiotiken medan man i semiotiken i allmänhet använder 

begreppet semiotiska tecken, det vill säga sammanlänkningar av bokstäver som bildar ord (2009, s. 

14). Då vår studie har en socialsemiotisk utgångspunkt så används semiotiska resurser.   

  

4.2 Samspelet mellan textens delar 

De senaste årtiondena har framställningen av kunskap i pappersbaserade, pedagogiska texter gått 

från att vara till största delen textbaserade till att även innehålla olika typer av illustrationer, menar 

Danielsson och Selander (2016). Detta gör det viktigt med ett multimodalt perspektiv på hur 

kunskapen framställs för att skapa mening för eleverna (ibid., ss. 25-26). Danielsson och Selander 

(2016) har utarbetat en modell för att arbeta med multimodala texter i skolan med syfte att belysa 

multimodala textanalyser i relation till ämnesinnehållet. Modellen utgår från ett socialsemiotiskt 

och multimodalt perspektiv på meningsskapande samt klassrumsstudier som visar att 

diskussioner om multimodala texter är sällsynta. Om lärare och elever ges verktyg för att “öppna 

upp” multimodala texter så kan de få en djupare förståelse för dem och hur informationen 

struktureras samt förståelse för den textuella strukturen av kunskap (ibid., ss. 25-26).  

 

En av beståndsdelarna som ingår i modellen som Danielsson och Selander (2016) utarbetat är 

samspelet mellan textens delar som handlar om hur texter överensstämmer med varandra och andra 

semiotiska resurser. Existerar en samstämmighet och överensstämmelse mellan koncept, 

beskrivningar samt förklaringar eller finns det en risk att bilder och texter vilseleder läsaren (ibid., 

ss. 25-26)? Samspelet mellen textens delar består i sin tur av tre perspektiv som kan användas för 

att analysera olika interaktioner (2014, s. 52). Vår studie använder sig dock enbart av perspektivet 

som handlar om samspelet mellan text och bild. Att undersöka relationer mellan texter och bilder 

innebär att man bland annat kan granska den rumsliga närheten, vilket betyder att man undersöker 

om ämnesspecifika begrepp (exempelvis gravitationskraft) som nämns i texten är placerat intill en 

bild som visualiserar begreppet (ibid., s. 53). I vår studie innebär det att bilden bör visa eller 

förklara begreppet på samma sida som begreppet, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att 

begreppen förklaras med samma exempel i text som i bild med tillhörande bildtext.  
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En annan aspekt som ingår vid granskningen av interaktioner mellan text och bild är 

kongruensprincipen som handlar om att det ämnesspecifika begrepp som nämns i den skrivna texten 

(exempelvis kraft) även måste vara utskrivet med bokstäver i bilden (ibid., s. 54). Om exempelvis 

ordet styrka används i bilden uppstår därmed ingen kongruens, även om orden kan tolkas som 

synonyma. Ytterligare en aspekt som granskas vad gäller samspelet mellan textens delar är 

bildernas funktioner, om de har förstärkningar som tydliggör de ämnesspecifika begreppen eller 

om de enbart är dekorativa (ibid., s. 53). Vad som beaktas gällande bilders funktioner, förklaras 

mer i detalj under avsnitt 4.4. 

  

4.3 Metaforiskt språk 

Metaforer finns genomgående i det vardagliga livet i både tanke och handling samt inte bara i 

språket, menar Lakoff och Johnson (1980, s. 3) som även förklarar en metafor på följande sätt: 

 

Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical flourish – a matter of 

extraordinary rather than ordinary language. Moreover, a metaphor is typically viewed as characteristic of 

language alone, a matter of words rather than thought or action (Lakoff & Johnson, 1980, s. 3). 

 

Metaforiskt språk handlar om metaforer som uttrycks i text och med bild, vilket Danielsson och 

Selander (2016) benämner som verbalt bildspråk. Benämningen metaforiskt språk används då verbalt 

bildspråk kan misstolkas som att enbart handla om bilder trots att både bilder och text analyseras. 

Enligt Danielsson och Selander (2014, s. 56) har varje ämnesområde sina specifika metaforer och 

förståelsen av ett ämne inkluderar även dess ämnesspecifika metaforer. Selander och Kress (2010, 

s. 29) menar att metaforer är nödvändiga för att förstå olika fenomen. Ett exempel på en metafor 

inom fysik är magnetfält där ordet fält är metaforen som illustrerar att det existerar ett osynligt 

område runt magneten som repellerar eller attraherar föremål. Elektroniska strömmar och 

elektronmoln är andra metaforer inom fysik, men även ord som drar samt håller kan vara metaforer 

beroende på kontexten. Det metaforiska språket har också som mål att tydliggöra komplexa 

resonemang och abstrakta företeelser genom att knyta an till elevernas vardagskunskaper, hävdar 

Danielsson och Selander (2014, s. 56). Ur ett didaktiskt perspektiv är metaforer en intressant och 

vital aspekt eftersom problem kan uppstå för individer som är oerfarna med det vetenskapliga 

språket, exempelvis andraspråkselever. Detta kan leda till att kunskap inte inhämtas på ett 

effektivt sätt (ibid., s. 56).   
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4.4 Dekorativa, representationella och förstärkande bilder 

Dekorativa och representationella bilder är två begrepp som används för att beskriva olika typer av 

bilder som har olika funktioner samt relationer till en text, vilket bidrar till olika typer av 

förståelse (se t.ex.  Carney & Levin, 2002). En dekorativ bild har liten eller ingen relation alls till 

textinnehållet utan är enbart dekorativ, exempelvis en bild på ett träd till en beskrivande text om 

vattenmolekyler. En representationell bild är den vanligaste typen av bilder och är raka motsatsen 

till en dekorativ bild då den speglar textinnehållet helt eller delvis (ibid., s. 7). En typ av bild som 

Carney och Levin (2002) inte nämner är förstärkande bilder som konstruerats för vår studie. 

Förstärkande bilder har tillagda detaljer i form av pilar, streck eller dylikt för att förstärka 

förståelsen av vad bilden försöker visualisera. 

4.5 Centrala teoretiska begrepp 

Nedan presenteras en lista med definitioner av de centrala begrepp som nämns i denna studie i 

tematisk ordning, bortsett från de ämnesspecifika begreppen i textböckerna. 

  

Bild 

Dekorativ bild - Bild som enbart är dekorativ. Har inte någon eller mycket liten relation med 

textens innehåll, menar Carney och Levin (2002, s. 7). 

Representationell bild -  Bild som helt eller delvis speglar textinnehållet (ibid., s. 7). 

Förstärkande bild - Representationell bild med tillagda detaljer i form av pilar, streck eller dylikt. 

  

Text 

Bildtext - Text som syftar till att komplettera en bild. Placeras intill bilden, ofta under den och 

skrivs vanligtvis med ett annat typsnitt än den löpande brödtexten.  

Brödtext - Löpande skriven text. 

 

Övrigt 

Kongruensprincipen - Ämnesspecifika begrepp i den skrivna texten som återfinnas i den tillhörande 

bilden (ibid., s. 54).  

Semiotiska resurser – Olika sätt att skapa mening, exempelvis genom ord, bild och tecken (se avsnitt 

4.1). 

Multimodalitet - Användandet av flera olika semiotiska resurser med syftet att förmedla ett budskap 

(se avsnitt 3.2). 
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Rumslig närhet - När ämnesspecifika begrepp placeras nära en illustration som beskriver fenomenet 

(ibid., s. 53). 

Socialsemiotik - Teorin om hur individer kommunicerar med varandra i olika situationer med hjälp 

av verbala och visuella verktyg (se avsnitt 4.1). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur text och bild i textböcker i NO för 

mellanstadiet samspelar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av 

ämnesspecifika, centrala begrepp inom arbetsområdet kraft och rörelse. En del i syftet är även att 

få kunskap om hur detta varierar i olika textböcker. 

 

1. Hur samspelar text och bilder i textböckerna vid framställningen av centrala, 

ämnesspecifika begrepp inom arbetsområdet kraft och rörelse? 

2. Hur används metaforer i textböckerna vid framställningen av centrala, ämnesspecifika 

begrepp inom arbetsområdet kraft och rörelse? 

3. Vilka likheter och skillnader finns i textböckerna vad gäller samspelet mellan text samt 

bild och användningen av metaforiskt språk vid framställningen av centrala, 

ämnesspecifika begrepp inom arbetsområdet kraft samt rörelse? 
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6. Metod 

Följande avsnitt beskriver den metod och de analysverktyg som valdes för att genomföra studien. 

Därefter presenteras selektionen av textböcker och en beskrivning av dessa samt de kapitel som 

analyserats. Efter detta förklaras de avgränsningar som gjorts och studiens validitet samt 

reliabilitet diskuteras tillsammans med etiska överväganden. Avslutningsvis redogörs 

analysprocessen följt av en metodreflektion.  

  

6.1 Visuell textanalys och innehållsanalys 

Den metod som utarbetats för att genomföra studien är i grunden en visuell textanalys med fokus 

på multimodalitet då den utgår från delar av Danielsson och Selanders (2016) modell för arbete 

med multimodala texter i skolan (förklaras ytterligare i avsnitt 4.2). Metoden utgår även från 

några av Carney och Levins (2002) definitioner av bilders olika funktioner, med en tillagd 

definition (förklaras utförligare i avsnitt 4.4). Visuella textanalyser innebär enligt Bergström och 

Boréus (2012) att illustrationer och språk tas i beaktning samt att visuella aspekter granskas 

tillsammans med texten (ibid., s. 310). Då även metaforiskt språk analyserades användes även en 

kvalitativ innehållsanalys, som handlar om textanalyser där innehållet beskrivs utan att någonting 

mäts eller räknas. I många sammanhang är det viktigare hur något sägs och inte hur många gånger 

det sägs (ibid., ss. 50, 80). Det huvudsakliga intresset i vår studie handlade om att undersöka 

interaktionen mellan text och bild samt användandet av metaforiskt språk vid framställningen av 

ämnesspecifika begrepp i textböcker. Då den tredje frågeställningen handlade om att jämföra 

detta textböckerna emellan, gör att några kvantifieringar görs för att belysa skillnader och likheter. 

Analyser som innehåller vissa kvantifieringar kan räknas som kvalitativa även om dessa kan kräva 

mer komplicerade tolkningar (ibid., s. 50).  

  

6.2 Analysverktyg 

Delarna ur Danielsson och Selanders (2016) modell som använts för att genomföra studien är 

samspelet mellan textens delar där den rumsliga närheten och kongruensprincipen (beskrivs i avsnitt 4.2) 

analyserats samt metaforiskt språk (förklaras i avsnitt 4.3). Vad gäller Carney och Levins (2002) 

definitioner av bilders olika funktioner så har begreppen dekorativ bild och representationell bild 
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använts tillsammans med den tillagda bildtypen förstärkande bild (samtliga förklaras i avsnitt 4.4). 

Vad gäller bildtexterna så behöver det begrepp som analyserades finnas uttryckt i bildtexten, men 

nödvändigtvis inte förklaras då bilden och bildtexten ses som en enhet som kompletterar 

varandra. Alla nämnda delar valdes ut för att passa studiens syfte och analysera det som denna 

studie avser att analysera. Förutom metaforiskt språk sattes samtliga delar ihop till följande fyra 

analyskategorier: 

 

1. Extra tydligt samspel mellan text och bild -  Om både rumslig närhet och kongruens uppstår, 

bilden är förstärkande samt det förekommer både bildtext och brödtext där det  

ämnesspecifika begreppet uttrycks/förklaras, placeras samspelet i denna kategori.  

 

2. Tydligt samspel mellan text och bild - Om rumslig närhet uppstår, bilden är representationell eller 

förstärkande och det förekommer bildtext eller brödtext där det ämnesspecifika begreppet 

uttrycks/förklaras, placeras samspelet i denna kategori.   

 

3. Mindre tydligt samspel mellan text och bild - Om rumslig närhet ej uppstår, vilket leder till att 

bilden antingen är dekorativ eller dekorativ med förstärkande detaljer, placeras samspelet i 

denna kategori. Även begrepp som ej representeras med en tillhörande bild på samma 

sida, hamnar i denna kategori. 

 

4. Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp. I denna kategori hamnar delar av kapitlet som ej 

behandlar ämnesspecifika begrepp och fenomen. 

 

För att undersöka hur det metaforiska språket används vid framställningen av de centrala, 

ämnesspecifika begrepp, formulerades följande fråga: 

  

• Hur används metaforer och liknelser för att förklara begreppen samt fenomenen? 

  

6.3 Urval 

Här presenteras de fyra textböckerna som valdes ut för att analyseras utifrån syftesbeskrivningen 

för fysik i Lgr 11 (2016) där det står att eleverna ska ges förutsättningar att använda fysikens 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva samt förklara fysikaliska samband i naturen och 
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samhället (ibid., s. 166). Även följande centrala innehåll från Lgr 11 (2016) ligger till grund för 

valet av arbetsområdet som granskas i valda textböcker: 

  

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling 

[...] Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och 

tidningsartiklar (Lgr 11, ss. 168-169). 

 
Textböckerna presenteras i bokstavsordning med en beskrivning följt av de ämnesspecifika 

begrepp som nämns. Samtliga textböcker är utgivna av olika förlag år 2011 eller efter detta, vilket 

gör att de är berörda av den senaste läroplanen Lgr 11. De utvalda textböckerna är även aktuella i 

skolor i dagens samhälle, vilket erfarits under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder under 

lärarutbildningens gång. Några av dessa textböcker ingick även i Skolinspektionens granskning 

(2011a) av de vanligast förekommande textböckerna i NO, dock i äldre upplagor (2011a, ss. 6, 

42). 

 

Tabell 1. Textböckerna som granskades. 

Förlag Boktitel Kapitelnamn Sidhänvisningar 

Liber Boken om Fysik och Kemi Kraft och rörelse ss. 48-51 

Sanoma Utbildning Koll på NO 6 Rörelse och kraft ss. 30-41 

Natur och Kultur Puls Fysik och Kemi Krafter ss. 56-65 

Gleerups Utkik Fysik Kemi 4-6 Kraft och rörelse ss. 148-157 

  

6.3.1 Boken om Fysik och Kemi (2015)  

Boken om Fysik och Kemi (2015) är en textbok med tillhörande lärarhandledning och arbetsbok som 

utgår från läroplanen Lgr 11. Undervisningsmaterialet har även en kompletterande webbapp med 

filmer och resurser för lärarna. Kapitlet om kraft och rörelse är uppdelat i en lektionsserie om åtta 

lektioner under namnet ”Lovis skateboardskola” där det fiktiva lodjuret Lovis ska lära sig åka 

skateboard. I varje lektion tas olika aspekter av krafter och rörelse upp med ämnesspecifika 

begrepp.  

 
De ämnesspecifika begrepp som analyseras är:  

Balans, fart, friktion, hävstång, jämvikt, kraft, luftmotstånd, rörelse, tyngdkraft och tyngdpunkt. 
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6.3.2 Koll på NO 6 (2013) 

Koll på NO 6 (2013) ingår i en serie textböcker, med tillhörande arbetsböcker och 

lärarhandledning som utgår från Lgr 11 där ämnesinnehållet är uppdelat med en bok för 

respektive årskurs i mellanstadiet. Detta gör att ordningen är förutbestämd, men också att en 

progression av ämnesinnehållet går att utläsa. Anledningen till att enbart Koll på NO 6 (2013) 

analyserats i denna studie är för att övriga textböcker i serien ej behandlar ämnesområdet kraft 

och rörelse. Kapitlet om rörelse och kraft behandlar hastighet, enheter för hastighet, acceleration, 

fritt fall och cirkelrörelse med hänvisning till fenomenet rörelse. Olika typer av krafter presenteras 

i form gravitationskraft, solsystemets krafter, tidvatten, friktionskraft, tyngdpunkt, kraft och 

motkraft samt centripetalkraft. Kapitlet avslutas med centrala begrepp och frågor som testar 

elevernas kunskaper om kraft samt rörelse. 

  

De ämnesspecifika begrepp som analyseras är:  

Acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, dragningskraft, fart, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, 

hastighet, kraft, kraftpil, motkraft, retardera, rörelse,  tyngdacceleration, tyngdkraft och tyngdpunkt. 

 

6.3.3 Puls Fysik och Kemi (2011) 

Puls Fysik och Kemi (2011) är en textbok med tillhörande arbetsböcker och lärarhandledning som 

är utgiven samma år som den senaste läroplanen Lgr 11 och sägs enligt lärarhandledningen 

innehålla information som ger eleverna träning av det centrala innehållet i fysik för årskurs 4-6 

(Sjöberg & Öberg, 2011, s. 18). Det finns även en digital bok med inläst text, bildspel, interaktiva 

övningar och andra övningar med tillhörande facit. Kapitlet om krafter nämner dragkrafter och 

tryckkrafter med hjälp av kraftpilar, tyngdkraft, tyngdpunkt, motkraft, friktion, tryckkrafter samt 

krafter i samband med olika sporter. I den avslutande delan av kapitlet finna även elevexperiment 

och uppgifter med syftet att öva sin fysik. 

  

De ämnesspecifika begrepp som analyseras är:  

Dragkraft, dragningskraft, fart, friktion, jämvikt, kraft, kraftpil, lufthav, lufttryck, lyftkraft, motkraft, 

tryckkraft, tyngdkraft och tyngdpunkt. 
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6.3.4 Utkik Fysik och Kemi (2016) 

Utkik Fysik och Kemi (2016) är en textbok i serien Utkik som utgår från läroplanen Lgr 11. Den 

har tillhörande webbaserat material för både lärare och elever. Kapitlet om rörelse och kraft 

bearbetar begreppet kraft i kontexten gravitationskraft, tyngdpunkt, dragkraft, tryckkraft, 

motkraft samt friktionskraft. Fenomenet rörelse beskrivs i samband med fritt fall och 

kaströrelser. Kapitlet avslutas med repetitionsfrågor. 

  

De ämnesspecifika begrepp som analyseras är:  

Attrahera, balans, dragkraft, dragningskraft, friktion, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, jämvikt, 

kaströrelse, kraft, kraftpil, normalkraft, repellera, riktning, stödyta, tryckkraft, tyngdkraft, tyngdlös och 

tyngdpunkt. 

6.4 Avgränsning 

Danielsson och Selanders modell (2016, ss. 25-26) innehåller fler analysverktyg än de som 

använts i denna studie, men då modellen är relativt omfattande så behöver inte alla delar 

användas beroende på ämnesområde och syftet (2014, s. 42). Med grund i detta har varken någon 

analys av övergripande struktur och iscensättning samt värderingar valt att genomföras. Orsaken till att 

värderingar ej ingår i analysen beror på att de analyser som genomförts är begränsade till ett 

specifikt avsnitt, vilket inte korrekt avspeglar hela textbokens värderingar. Anledningen till att 

övergripande struktur och iscensättning inte analyserats beror på att verktyget undersöker hur 

texten inbjuder till läsning, erbjuder ett innehåll samt hur den uppmanar till vissa typer av 

aktiviteter genom sitt sätt att representera ett kunskapsområde (ibid., s. 43). Detta är inte 

intressant för just denna studie som utförts då begrepp med dess förklaringar står i centrum. 

Övergripande struktur och iscensättning innebär även att göra en snabb överblick över 

innehållets struktur, men vi anser att man inte kan avgöra om en bild är dekorativ eller 

representationell genom ytliga, snabba överblickar utan att granska den tillhörande skrivna texten. 

Därför har bilderna istället analyserats utifrån Carnet och Levins (2002) definitioner dekorativa 

och representationella bilder samt den egna definitionen förstärkande bilder. Dock användes inte 

alla Carney och Levins (2002) definitioner av bilders olika funktioner då de övriga inte 

korrelerade med denna studies syfte samt  frågeställningar. Vad gäller analysverktyget samspelet 

mellan textens delar har enbart samspelet mellan texter och bilder valts för att passa studiens syfte.   

 

På grund av studiens omfång, med tidsaspekten i åtanke, har enbart ett utvalt, centralt 

ämnesområde inom fysik utifrån Lgr 11 analyserats i textböckerna. Därför har inte hela 
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textböcker eller dess tillhörande arbetsböcker analyserats. Några textböcker har avslutande sidor 

med sammanfattning, repetitionsuppgifter och laborativa uppgifter som syftar till att eleverna ska 

befästa de kunskaper som avses. Dessa har dock valts att inte analyseras då de inte förväntas ta 

upp några nya begrepp eller något nytt ämnesinnehåll än det som tidigare nämnts i kapitlet.  

  

6.5 Analysprocess 

Utifrån den metod som beskrivits och som omarbetats för att passa studiens syfte, har de utvalda 

kapitlen i respektive textbok analyserats tillsammans med en textbok i taget med hjälp av de olika 

analyskategorierna (som beskrivits under punkt 6.2). Inledningsvis lokaliserades de 

ämnesspecifika begreppen i respektive textbok. Därefter granskades hur de centrala, 

ämnesspecifika begreppen som förklarades inom respektive textstycke, interagerade med 

brödtext, bildtext och bild. En sida i taget analyserades i tur och ordning.  Detta genomfördes 

utifrån aspekterna samspelet mellan text och bild samt dekorativa, förstärkande och representationella bilder. 

Resultatet av varje undersökt begrepp placerades sedan in i tabeller för att ge en översiktlig bild 

över hur de olika analyskategorierna representerades i de utvalda textböckerna. När detta var 

genomfört analyserades det metaforiska språket genom att en mening i taget granskades för att 

lokalisera förekomsten av metaforer. De förekommande metaforerna tydliggjordes genom att 

skrivas med citationstecken. Slutligen fördes resultaten utifrån tabellerna för varje enskild textbok 

in i en annan tabell för att kunna jämföra förekomsten av de olika samspelen mellan 

textböckerna.  

 

6.6 Metodreflektion 

Den metod som används bygger på flera olika delar som satts ihop för att besvara studiens syfte, 

vilket har krävt en del omarbetningar. Analyser av läromedel liknande den som genomförts i 

denna studie är svåra att göra helt objektiva då det kan vara svårt att som vuxen individ helt 

bortse från sina förkunskaper och därmed sätta sig in i hur en elev skulle ha bemött textböckerna 

i fråga. Något annat som varit svårt att definiera är vad som ska bedömas som en bildtext och om 

den endast bör finnas uttryckt under den tillhörande bilden eller ej. Ett fåtal samspel som 

granskades visade sig också vara svårdefinierade utifrån studiens analysverktyg och krävde en mer 

subjektiv bedömning. Genom att analyserna genomfördes tillsammans så har vi försökt hantera 

dessa nämnda problem.  
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6.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Bergström och Boréus (2012) om att undersöka det som är avsikten från 

början, exempelvis att mäta längden på något med hjälp av ett måttband. Vad gäller 

undersökningar som denna, som inte grundar sig på räknande eller mätande, så handlar validitet 

om huruvida undersökningen kan besvara den fråga som ligger som grund till undersökningen 

(ibid., s. 41).  Denna studie syftade till att undersöka hur centrala, abstrakta ämnesspecifika 

begrepp inom ämnesområdet kraft och rörelse framställs i textböcker i NO för mellanstadiet med 

hjälp av metaforer samt hur bilder och text interagerar. Utifrån detta syfte utformades 

forskningsfrågorna och den analysmetod som i grunden är en textboksanalys som sedan 

användes för att genomföra analyserna av textböckerna, för att söka svar på de nämnda frågorna 

samt för att kunna besvara studiens syfte.   

  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det ofta kallas inom kvalitativ forskning, handlar om huruvida 

resultaten av en undersökning blir densamma om den genomförs på nytt, eller om resultaten är 

påverkade av slumpen eller andra faktorer, menar Bryman (2011, s. 49). Bergström och Boreus 

(2012) menar att en god reliabilitet handlar om att vara noggrann i alla delar av de mätningar och 

uträkningar som utförs även i undersökningar där man inte räknar eller mäter något. Samma typ 

av analysverktyg ska kunna användas av olika forskare, men ändå leda till samma resultat. I de 

flesta textanalyser liknande den som genomförts i denna studie är tolkningen en reliabilitetsfråga 

(ibid., s. 42). För att öka denna studies reliabilitet har därför alla textboksanalyserna genomförts 

tillsammans och dessutom flera gånger utifrån de teoretiska utgångspunkterna rumslig närhet, 

kongruens och de olika bildtyper som analyserats för att granska olika typer av interaktion. Även 

metaforiskt språk analyserades tillsammans. Tillvägagångssättet, de textböcker och kapitel som 

analyserats samt sidhänvisningar till dessa har beskrivits vilket gör att andra kan genomföra på 

liknande sätt även om tolkningsaspekten gör att en liknande undersökning aldrig skulle bli helt 

identisk. Vad gäller de analyserade bilderna används några bildexempel och de andra beskrivs 

samt även i vilket sammanhang de uppkommer. Detta är något som Bergström och Boréus 

(2012, s. 43) nämner som olika sätt att underbygga tolkningen av bilder.  
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6.8 Etiska överväganden 

Bryman (2011) menar att etik handlar om värderingar i relation till de individer som behandlas i 

undersökningen och att det handlar om etiska principer såsom frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet (ibid., ss. 127, 131). Då det enbart är läromedel som analyserats i 

denna undersökning behöver inga etiska överväganden göras. Personerna på de bilder som 

analyserats har inte könsbenämnts i resultatet av studien. 
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7. Resultat 

I följande kapiel presenteras resultatet av de analyser av textböcker som genomförts med en 

textbok i taget, i tur och ordning. Varje analys inleds med en sammanfattande tabell med de fyra 

analyskategorierna och de olika typerna av bilder där kryss synliggör de olika samspel som kunde 

observeras. Då ett begrepp kunde förekomma på flera ställen i vissa textböcker så kunde de också 

representeras med flera bilder, vilket gör att antalet samspel inte behöver stämma överens med 

antalet begrepp och antalet bilder. Detta på grund av att analyserna utgått från begreppen och 

inte bilderna. I anslutning till varje tabell görs en sammanfattning av resultaten från respektive 

textbok följt av olika exempel från varje analyskategori som observerats. Avslutningsvis redovisas 

förekomsten av det metaforiska språket där metaforerna tydliggörs med hjälp av citationstecken. 

Till vissa böcker visas bildexempel vilket givits tillåtelse av de utgivande förlagen i fråga. Analysen 

av textböckerna som inte har några bildexempel är Boken om Fysik och Kemi (2015) samt Puls Fysik 

och Kemi (2011). Gällande den sistnämnda textboken har inget medgivande till att använda 

bilderna erhållits. Vad gäller Boken om Fysik och Kemi (2015) gavs enbart villkoret att använda hela 

sidor, vilket valdes bort eftersom de enskilda bilderna skulle bli svårare att se i samband med 

analysen. Det görs ingen skillnad på om bilden är ett fotografi eller en tecknad illustrustration då 

det är hur begreppen visualiseras som står i fokus. 

7.1 Analys av textboken Boken om Fysik och Kemi (2015) 

 Tabell 2. Överblick av observerade samspel och bildtyper i Boken om Fysik och Kemi (2015). 

Samspel mellan  

text och bild 

Kategori av bild 

Förstärkande Representationell Dekorativ Utan bild 

Extra tydligt samspel X 
  

 

Tydligt samspel X X 
 

 

Mindre tydligt samspel X 
 

X  

Ej berör begrepp X X 
 

 

  

 

Analysen av textboken Boken om Fysik och Kemi (2015) visade att samspelet mellan text och bild 

vid framställningen av ämnesspecifika begrepp, i de flesta fall framkommer på ett tydligt sätt och 
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vid fler tillfällen på ett extra tydligt sätt än ett mindre tydligt. Förekomsten av förstärkande bilder 

är övervägande, både i de extra tydliga och tydliga samspelen. Noterbart är att de mindre tydliga 

samspelen både representerades med förstärkande och dekorativa bilder. 

 

Extra tydligt samspel mellan text och bild 

Ett av avsnitten behandlar tyngdpunkt (ibid., s. 49) där bilden visar två individer som visualiserar 

hur låg respektive hög tyngdpunkt ser ut och påverkar oss människor. Granskningen av 

samspelet observerar en rumslig närhet eftersom begreppet tyngdpunkt förekommer i bild- och 

brödtext samt visualiseras intill bilden. En kongruens uppstår också då de ämnesspecifika 

begreppen förekommer i bilden. Förstärkande detaljer i form av semiotiska resurser som 

kraftpilar och streck som visar rörelse förekommer också.  

 

Tydligt samspel mellan text och bild 

I avsnittet som behandlar att det krävs en kraft för att uppnå rörelse (ibid., s. 49), samverkar 

brödtexten med de tillhörande representationella bilderna som illustrerar en penna som ligger 

stilla på ett bord samt en bild på det fiktiva lodjuret Lovis som står på en stillastående skateboard. 

Med tanke på att det är svårt att lägga till förstärkningar i bilder där tanken är att visualisera något 

som inte rör sig så kan inte bilderna kategoriseras som förstärkande. Bilderna och den skrivna 

texten uppvisar heller inte någon kongruens då begreppet i fråga inte uttrycks i bilden. Ett 

liknande samspel observeras om kraft i anslutning till föregående exempel. Denna interaktion har 

en rumslig närhet mellan begreppet i brödtext och bild samt beskriver att krafter gör att 

skateboarden rullar. Bilden är en förstärkande bild på en fiktiv snigel som drar skateboarden i ett 

snöre medan det fiktiva lodjuret Lovis står på och försöker ge ytterligare fart. En rumslig närhet 

och en semiotisk resurs i form av brödtext bidrar till ett ökat samspel, men för att kunna bli ett 

extra tydligt samspel i detta fall är en kongruens och bildtext med begrepp nödvändig. 

  

Mindre tydligt samspel mellan text och bild 

Kapitlet behandlar även det ämnesspecifika begreppet friktion (ibid., s. 51). Här beskrivs hur det 

fiktiva lodjuret Lovis minskar farten i nedförsbacken genom att tippa baksidan av en skateboard i 

marken för att öka friktionen, men detta observeras inte i bilden. Istället visar bilden hur 

framhjulet på brädan stannar när den tar emot mot en sten, vilket ger upphov till en stor kraft 

som gör att lodjuret Lovis ramlar av. Detta kan ses som aningen missvisande då bilden inte 

representerar begreppet friktion, vilket gör att ingen rumslig närhet observeras. Detta betyder att 
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bilden kategoriseras som dekorativ, men på grund av att det finns förstärkande detaljer i den kan 

man klassificera den som både förstärkande och dekorativ. 

  

Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp 

Ett avsnitt, som kallas lektionen 1 (ibid., s. 48), handlar om att eleverna ska lära sig hur en 

skateboard är uppbyggd. De begrepp som nämns handlar inte specifikt om kraft och rörelse utan 

enbart om skateboardens komponenter. De tillhörande bilderna visar en skateboard med de olika 

delarna utmärkta och ett barn som knäpper en hjälm på huvudet. Bilden med skateboarden är 

däremot förstärkande och uppvisar rumslig närhet. Bilden med barnet blir representationell då 

bildtexten använder sig av begrepp som förekommer i bilden, men inga förstärkningar existerar. 

Däremot uppvisas en rumslig närhet. 

 

Metaforiskt språk 

I avsnittet kraft och rörelse beskrivs tyngdkraften som ett fenomen som “drar” brädan ner mot 

marken medan friktionen förklaras som en “bromsande” kraft. Även luftmotstånd redogörs i 

form av “bromsande” krafter eftersom molekylerna i luften krockar med diverse objekt (ibid., ss. 

48-51). Övriga ämnesspecifika begrepp använder sig inte av metaforer. 

  

7.2 Analys av textboken Koll på NO 6 (2013) 

 Tabell 3. Överblick av observerade samspel och bildtyper i Koll på NO 6 (2013). 

Samspel mellan  

text och bild 

Kategori av bild 

Förstärkande Representationell Dekorativ Utan bild 

Extra tydligt samspel X 
  

 

Tydligt samspel X X 
 

 

Mindre tydligt samspel X 
 

X  

Ej berör begrepp 
   

 

 

 

Analysen av textboken Koll på NO 6 (2013) visar att samspelet mellan text och bild till 

övervägande del framkommer på ett tydligt sätt, med nästan lika många förstärkande som 

representationella bilder. Det finns dock några exempel på extra tydligt samspel, men desto fler 
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mindre tydliga samspel. Den vanligast förekommande bildtypen är förstärkande, följt av 

representationella och dekorativa bilder. Noterbart är att de flesta förstärkande bilderna resulterar 

i en enbart tydlig interaktion och att de mindre tydliga samspelen uppkommer med både 

förstärkande samt dekorativa bilder.  

 

Extra tydligt samspel mellan text och bild 

Begreppet motkraft (ibid., s. 39) förklaras och nämns vid två tillfällen med brödtext, bildtext och 

förstärkande bilder med semiotiska resurser i form av kraftpilar (se bild 1). Begreppet är utskrivet 

i båda bilderna vilket gör att det uppstår kongruens. Även rumslig närhet observeras. Dessa 

faktorer gör att samspelen blir extra tydliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydligt samspel mellan text och bild 

Ett exempel på en interaktion som är 

nära att kunna kategoriseras som extra 

tydlig behandlar centripetalkraft (ibid., s. 

39). Brödtexten beskriver begreppet, och 

att denna kraft uppstår när en bil svänger 

kraftigt. Den tillhörande bilden med 

bildtext (se bild 2) visualiserar en bil som 

svänger i en skarp kurva. Allt detta bidrar 

till en rumslig närhet med flertalet 

semiotiska resurser som samverkar, men 

Bild 1. Typoform/Thomas Widlund, Yann Robarbdey, Cecilia H. Björnekull, 
Susanne Hjärtström. Sanoma Utbildning. Hjernquist & Rudstedt (2013). 

Bild 2. Typoform/Thomas Widlund, Yann Robarbdey, Cecilia 
H. Björnekull, Susanne Hjärtström. Sanoma Utbildning. 
Hjernquist & Rudstedt (2013). 
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ingen kongruens anträffas eftersom inget ämnesspecifikt begrepp uttrycks i bilden. Liknande 

samspel uppstår med samma begrepp på samma sida, fast med fokus på en släggkastare, där alla 

krav för extra tydligt samspel observeras förutom en tillhörande bildtext med begrepp och 

kongruens. Som resultatet visar förekommer även representationella bilder. Exempelvis 

observeras ett avsnitt om kraft (ibid., s. 34) där brödtexten förklarar att kraft alltid finns överallt. 

Begreppet befinner sig intill en representationell bild av en boxare som slår på en boxningssäck 

med en tillhörande bildtext som förklarar att krafter kan få saker och ting att ändra sin form. 

Ingen kongruens eller förstärkningar påträffas i bilden som kan stärka tydligheten. 

 

 

Mindre tydligt samspel mellan text och bild 

Ett av avsnitten behandlar begreppet fritt fall (ibid., s. 33) där 

brödtexten innehåller information om den italienske 

vetenskapsmannen Galileo Galilei. Det finns en tillhörande 

bild (se bild 3) och bildtext som inte samspelar med det 

nämnda ämnesspecifika begreppet, eftersom bilden visar 

åkattraktionen Fritt fall som ej korrekt visualiserar vad fritt 

fall innebär. Bildtexten förklarar att Fritt fall inte är ett riktigt 

fritt fall eftersom man inte faller fritt. Detta exkluderar 

rumslig närhet. Ytterligare ett avsnitt som kategoriseras som 

mindre tydlig gällande samspelet handlar om 

gravitationskraft och Isaac Newton (ibid., s. 34). Brödtexten 

benämner hur gravitationskraften uppenbarar sig, men den 

intilliggande bilden visar en illustration på Newton som sitter 

under ett träd. Det innebär att det inte finns någon rumslig närhet mellan begrepp och 

illustration, vilket är essentiellt för att stärka interaktioner.  

  

Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp 

Kunde ej observeras i textboken. 

 

Metaforiskt språk 

Att månen “drar” i haven på jorden, vilket är en analogi till hur månens gravitation påverkar 

vatten på vår planet, är ett exempel som visar metaforiskt språk. Även det mer allmänna 

begreppet kraft beskrivs med metaforer i form av att krafter “drar” eller “skjuter på” objekt.  

Bild 3. Typoform/Thomas Widlund, 
Yann Robarbdey, Cecilia H. 
Björnekull, Susanne Hjärtström. 
Sanoma Utbildning. Hjernquist & 
Rudstedt (2013). 
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I stycket om Isaac Newton används metaforen “drar” i samband med gravitation. Ordet “håller” 

används också för att beskriva gravitationskraft när månen hålls på plats i en omloppsbana runt 

jorden. I samband med friktion används metaforen “bromsar” och “bromsade”. Övriga 

ämnesspecifika begrepp använder sig inte av metaforer. 

 

7.3 Analys av textboken Puls Fysik och Kemi (2011) 

 Tabell 4. Överblick av observerade samspel och bildtyper i Puls Fysik och Kemi (2011). 

Samspel  

mellan text och bild 

Kategori av bild 

Förstärkande Representationell Dekorativ Utan bild 

Extra tydligt samspel 
   

 

Tydligt samspel X X 
 

 

Mindre tydligt samspel 
  

X X 

Ej berör begrepp 
  

X X 

 

 
Analysen av textboken Puls Fysik och Kemi (2011) visade att samspelet mellan text och bild vid 

framställningen av ämnesspecifika begrepp i de flesta fall framkom på ett tydligt sätt. Det 

observerades även nästan lika många mindre tydliga samspel. Inget extra tydligt samspel kunde 

hittas, men däremot några samspel som ej berör ämnesspecifika begrepp. Även begrepp utan 

tillhörande bild kunde åskådliggöras.  

 

Extra tydligt samspel mellan text och bild. 

Kunde ej observeras i textboken. 

  

Tydligt samspel mellan text och bild 

I samband med olika krafter (ibid., s. 57) beskrivs dragkraft och tryckkraft. Begreppen 

förekommer i brödtexten, och det finns två förstärkande bilder med semiotiska resurser i form av 

kraftpilar intill begreppen. Bilderna föreställer två barn som drar ett rep åt varsitt håll samt två 

barn som trycker på en dörr från varsitt håll. På grund av detta finns det en rumslig närhet och 

brödtexten ökar interaktionen mellan texterna samt bilderna. Det som även observeras är att det 

inte existerar någon kongruens eftersom begreppen dragkraft och tryckkraft inte finns uttryckt i 
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bilderna samt att det inte finns kompletterande bildtexter med begreppen som tillsammans 

medverkar mot ett extra tydligt samspel. På liknande sätt framställs samspelet mellan text och bild 

gällande begreppet friktionskraft (ibid., s. 59). De båda förstärkande bilderna uppvisar olika 

exempel på friktion som interagerar med läsaren via brödtext, bildtext och begrepp, men det 

saknas en kongruens. Det förekommer även samspel där representationella bilder involveras och 

en av dem behandlar lufttryck (ibid., s. 60). Brödtexten behandlar begreppet som är placerat intill 

en bild som föreställer ett barn som försöker ändra lufttrycket genom att blåsa utåt medan 

munnen och näsan är stängd. På grund av dessa interaktioner observeras en rumslig närhet, men 

som vid de flesta av observationerna uteblir kongruensen. 

  

Mindre tydligt samspel mellan text och bild 

Begreppet tryckkraft (ibid., s. 60) beskrivs i anslutning till en bild som föreställer ett vattentorn 

med tillhörande bildtext som förklarar varför vattentornet har den form det har. Däremot 

observeras ingen tydlig koppling mellan brödtextens begrepp och bilden, vilket innebär att den 

blir dekorativ eftersom den rumsliga närheten är frånvarande. På liknande sätt framställs tryck i 

lufthavet (ibid., s. 61), men denna gång påträffas ingen tillhörande bild (vilket per automatik 

utesluter bildtext) i anslutning till nyligen nämnda begrepp, vilket betyder att den rumsliga 

närheten uteblir igen och interaktionen blir mindre tydlig. På samma sida beskrivs lufttryck i 

samband med saftglas och sugrör. Ännu en gång finns det ingen rumslig närhet då ingen bild, 

som är betydelsefull för samspelet existerar.  

  

Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp 

På vissa sidor finns faktarutor med olika begrepp (begreppen förklaras inte) med en bild 

föreställande ett barn som läser en bok. Bland annat observeras orden labil och stabil (ibid., s. 58), 

vilka inte är typiska ämnesspecifika begrepp inom ämnesområdet kraft och rörelse samt de 

förekommer utan någon tillhörande bildtext eller brödtext. Även samma koncept beaktas i 

anslutning till avsnittet om bollar (som ej heller berör ämnesspecifika begrepp). 

  

Metaforiskt språk 

I stycket om jordens dragningskraft (ibid., s. 58) beskrivs tyngdkraften som något som håller kvar 

oss människor på jorden. Här används verbet “håller” som en metafor till hur tyngdkraften 

påverkar oss på jorden. På samma sida finns en bildtext som förklarar krafter inblandade i 

stavhoppning där kraften “lyfter” hopparen från marken. Metaforiskt språk observeras även i 

uppslaget om tryck i öronen där vattnet “trycker” mot trumhinnan (ibid., s. 60), och denna 
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metafor används i övriga sammanhang gällande tryck i luft samt vatten. En annan metafor i 

sammanhanget är “lufthav” som representerar all luft som finns på jorden. 

  

7.4 Analys av textboken Utkik Fysik och Kemi (2016) 

 Tabell 5. Överblick av observerade samspel och bildtyper i Utkik Fysik och Kemi (2016). 

Samspel mellan  

text och bild 

Kategori av bild 

Förstärkande Representationell Dekorativ Utan bild 

Extra tydligt samspel 
   

 

Tydligt samspel X X 
 

 

Mindre tydligt samspel X 
 

X X 

Ej berör begrepp 
   

 

  

 

Analysen av textboken Utkik Fysik och Kemi (2016) visar att samspelet mellan text och bild vid 

framställningen av ämnesspecifika begrepp, till övervägande del framkommer på ett tydligt sätt, 

men även att ett fåtal mindre tydliga samspel förekommer. Inget extra tydligt samspel eller 

interaktion som ej berör begrepp kunde observeras. Noterbart är att förekomsten av förstärkande 

bilder är övervägande, men att de inte bidrar till ett extra tydligt samspel på grund av att alla 

samspel saknar kongruens. 

 

Extra tydligt samspel mellan text och bild. 

Kunde ej observeras i textboken. 

 
Tydligt samspel mellan text och bild 

Avsnittet om tyngdpunkt (ibid., s. 150) beskriver det nyligen nämnda begreppet med hjälp av 

både en bildtext och brödtext. Bilden, som är förstärkande med semiotiska resurser i form av 

kraftpilar och streck som visar rörelse, bidrar till att förtydliga samspelet mellan text och bild. 

Dock klassas inte detta samspel som extra tydligt eftersom det berörda begreppet inte finns 

uttryckt i bilden, vilket gör att det inte finns någon kongruens. Att det inte finns någon kongruens 

observeras även i nästa exempel om normalkraft (ibid., s. 149) som också hade kategoriserats som 

extra tydligt samspel om begreppet i fråga förekommit i bilden (se bild 4 nedan).  
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Bild 4. Katarina Weström. Gleerups 

Utbildning. Andersson (2016). 

 

I exemplet nämns och beskrivs normalkraft i brödtext 

samt bildtext intill en bild föreställande en individ som 

står på en jordglob. Bilden är förstärkande med två 

kraftpilar där den ena kraftpilen demonstrerar 

gravitationskraft medan den andra illustrerar 

normalkraft. I andra fall saknas både en kongruens 

och bildtext, vilket observeras i ett avsnitt om 

motverkande krafter (ibid., s. 151). I brödtexten 

redogörs balans, jämvikt och normalkraft som 

exemplifieras med hur en kulas kraft påverkar kudden 

den är placerad på. Detta bidrar till en rumslig närhet och bilden är ännu en gång förstärkande, 

men som tidigare nämnts, uttrycks inte de ämnesspecifika begreppen i bilden samt att bildtexten 

uteblir. De flesta tydliga samspel som förekommer i textboken har ofta bilder med förstärkande 

detaljer, men en och annan interaktion klassas endast som tydligt samspel med representationell 

bild. Ett exempel på detta handlar om begreppen dragkraft och tryckkraft (ibid., s. 151) där bilden 

visar en bil som drar en annan bil med hjälp av både tryckkraft och dragkraft. 

  

Mindre tydligt samspel mellan text och bild 

I avsnittet om friktion (ibid., s. 152) beskriver brödtexten 

att det finns en motsatt kraft till det som rör sig, nämligen 

friktion som är en bromsande kraft. Begreppet är placerat 

intill en bild (se bild 5), men bilden i sig visar inte hur 

friktionen uppstår eftersom bilden endast demonstrerar ett 

airhockeybord där ingen visualisering av friktion 

förekommer. På grund av detta uteblir den rumsliga 

närheten och bilden blir dekorativ. En annan mindre tydlig interaktion påträffas på samma sida 

där de ämnesspecifika begreppen repellera och attrahera beskrivs i brödtexten. Däremot anträffas 

ingen bild som samspelar med begreppen i fråga, vilket leder till att den rumsliga närheten saknas. 

 

Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp 

Kunde ej observeras i textboken. 

  

 

Bild 5. Katarina Weström. Gleerups 

Utbildning. Andersson (2016). 
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Metaforiskt språk 

I en faktaruta om Isaac Newton (ibid., s. 150) står det att en osynlig kraft “håller” fast månen i 

dess omloppsbana runt jorden. “Håller” fungerar här som en metafor. På samma sida redogörs 

fenomenet tyngdkraft som “drar” ner oss mot jorden, vilket också observeras där det står att 

tyngdkraften “drar” saker nedåt. I textboken används de nyligen nämnda metaforerna till att 

beskriva hur gravitationen påverkar oss människor och övriga objekt. På liknande vis nyttjas 

mänskliga karaktärsdrag gällande begreppet repellera när det används för att förklara när kraften 

“stöter” bort magneternas lika poler. Metaforen “dras” används när begreppet attrahera 

definieras. Begreppet friktionskraft i textboken beskrivs följande: 

  

[...] Slutar du trampa så kommer cykeln så småningom att stanna. Minns du varför? Friktion förstås! 

Den kommer att bromsa cykeln tills den stannar [...] (Andersson, 2016, s. 153). 

  

Här brukas orden “bromsa” och “bromsas” för att metaforiskt beskriva vad friktionskraften gör 

för att få objekt att stanna. 

 

7.5. Jämförande analys 

Tabellen nedan presenterar en sammanfattning av de typer av samspel som framkom i analysen 

av respektive textbok. För att kunna jämföra fler likheter och skillnader mellan textböckerna har 

även samspelet mellan text och bild vad gäller de ämnesspecifika begrepp som förekom i varje 

textbok analyserats. Detta för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt och att eventuella 

skillnader i hur de framställs kan framkomma. Det metaforiska språket förklaras sist i detta 

avsnitt där en kortare sammanfattning ges i hur metaforer används i de olika textböckerna. 

 

Tabell 6. Jämförande tabell där kryssen motsvarar den typ av samspel som förekommer i 

respektive textbok. 

Titel Extra tydligt Tydligt Mindre tydligt Ej ämnesspecifikt 

Boken om Fysik och Kemi X X X X 

Koll på NO 6 X X X 
 

Puls Fysik och Kemi 
 

X X X 

Utkik Fysik Kemi 4-6 
 

X X 
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Studien visar att tydlig interaktion och mindre tydlig interaktion förekommer i samtliga 

analyserade textböcker. Extra tydliga interaktionen påträffas i två textböcker, nämligen Boken om 

Fysik och Kemi (2015) samt Koll på NO 6 (2013), där den förstnämnda textboken även har 

interaktioner som ej berör ämnesspecifika begrepp, vilket gör att denna textbok visar alla typer av 

samspel. Avsnitt som ej berör ämnesspecifika begrepp förekommer även i Puls Fysik och Kemi 

(2011).  

 

De ämnesspecifika begrepp som behandlas i samtliga textböcker är friktion, kraft, tyngdpunkt 

och tyngdkraft. Noterbart är att friktion enbart förklaras med tydligt samspel mellan text och bild 

i textboken Puls Fysik och Kemi (2011). Övriga textböcker innehåller exempelvis inga bilder med 

förstärkande detaljer som förklarar hur fenomenet går till. Begreppet tyngdpunkt förklaras med 

förstärkande pilar i alla textböcker förutom textboken Puls Fysik och Kemi (2011). I textboken 

Boken om Fysik och Kemi (2015) är samspelet extra tydligt, medan Koll på No 6 (2013) och Utkik 

Fysik och Kemi (2016) uppvisar ett tydligt samspel. 

  

Användningen av det metaforiska språket i textböckerna visar både på likheter och skillnader. 

Det ämnesspecifika begrepp som förekommer mest i alla böcker är kraft, vilket kan bero på att 

kraft är synonymt till flera typer av krafter, däribland gravitationskraft. I alla textböcker utom Puls 

Fysik och Kemi (2011) används metaforen “drar” till att förklara vad de olika krafterna gör när de 

interagerar med oss människor och objekt på jorden. Även metaforen “dras” brukas i ett fåtal 

skeden, men den hamnar ändå under metaforen “drar” på grund av dess grammatiska likhet. Puls 

Fysik och Kemi (2011) använder metaforerna “håller” och “lyfter” istället, där den sistnämnda 

metaforen endast förekommer i just Puls Fysik och Kemi (2011). Metaforen “håller” förekommer i 

tre textböcker, nämligen Puls Fysik Kemi (2011), Utkik Fysik och Kemi (2016) samt Koll på NO 6 

(2013), där den sistnämnda textboken har flest typer av metaforer till kraft: drar, håller och 

skjuter på. En annat ämnesspecifikt begrepp är friktion där metaforerna går under olika tempus 

inom ordet “bromsa”. Återigen är det Puls Fysik och Kemi (2011) som skiljer sig lite från mängden 

genom att inte använda något metaforiskt språk alls i samband med begreppet friktion. 
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8. Diskussion 

Precis som nämnts i början av studien så ses ofta de naturvetenskapliga ämnena som svåra då de 

är fyllda med abstrakta begrepp och fenomen som kan vara svåra att förstå. Dessa begrepp är 

dock viktiga för att skapa kunskap och förståelse inom ämnena, vilket belyses i läroplanen Lgr 11 

(2016, ss. 161, 171-172, 182-183). Även Johansson (2012) nämner i sin avhandling att det ingår 

att lära sig det naturvetenskapliga språket när man lär sig naturvetenskap och att elever behöver 

möta det språket samt dess begrepp i olika situationer. Hipkiss (2014) menar att det 

ämnesspecifika språk som används i skolan är långt ifrån det språkbruk som elever använder till 

vardags, vilket gör det både abstrakt och distanserat. Det ämnesspecifika språkbruket används 

främst i skriven text och alla skolämnen har olika sätt att levandegöra sitt ämnesinnehåll, vilket 

gör att det krävs att eleverna har kunskaper om varje ämnes språkbruk (ibid., ss. 3-4). Att eleverna 

genomgår en begreppsförändring är därför viktigt för att eleverna ska lära sig de 

naturvetenskapliga betydelserna (Helldén et al., 2005, s. 19). Metaforiskt språk och interaktionen 

mellan text och bild kan vara viktiga aspekter vad gäller detta, då de kan öka förståelsen (Selander 

och Kress, 2010, s. 29). Kunskapsinhämtningen antas bli större om bilderna och orden är 

semantiskt länkade med varandra, hävdar Désiron et al. (2018, ss. 467-468).   

 

Vid genomförandet av analyserna observerades ett flertal begrepp på liten yta i samtliga 

textböcker, vilket gör att textinnehållet blir väldigt informationsrikt. Fenomenen kraft och rörelse 

med dess tillhörande begrepp har visat sig vara svåra att visualisera i stillbilder då det förstnämnda 

fenomenet dessutom är osynligt. Kraftpilar och andra tillagda detaljer, med andra ord olika 

semiotiska resurser som Björkvall beskriver (2009, s. 12), är därför vanligt förekommande i de 

analyserade textböckerna för att visualisera dessa nämnda fenomen. Semiotiska resurser 

underlättar kommunikationen (ibid., s. 12) och kan också ingå i vad Danielsson (2017, s. 2) 

beskriver som modaliteter. Då kraftpilar och andra typer av semiotiska resurser kunde observeras i 

bilderna i textböckerna så tydliggörs också att flera uttrycksformer och modaliteter samverkar för 

att uttrycka textens innehåll. Detta skapar mening på olika sätt, vilket enligt Danielsson är något 

att föredra (ibid., ss. 2, 7).  

 

Analyserna av textböckerna visade att de olika typerna av bilder ofta hänger ihop med hur väl de 

interagerar med texten och begreppen, exempelvis att en förstärkande bild ofta gör att 

interaktionen blir extra tydlig samt att en dekorativ bild ofta gör interaktionen mindre tydlig. 
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Désiron et al. (2018, ss. 467-468) hävdar att en större kunskapsinhämtning sker om det finns en 

stor semantisk överlappning och om flera detaljer från texterna representeras i bilderna. Studien 

som Désiron et al. (2018) utförde visade att det inte finns någon tydlig skillnad i 

kunskapsinhämtningen beroende på om low-detail pictures (kan liknas med dekorativa bilder i denna 

studie) eller high-detail pictures (kan liknas med förstärkande bilder i denna studie) används. 

Detaljrika texter och dess interaktion med bilder tenderar dock att hålla kunskapen kvar längre i 

minnet (ibid., ss. 474-475). En förstärkande bild behöver dock inte nödvändigtvis framställa 

begreppen på ett tydligt sätt även om detta antagligen är intentionen från början. Därför kan man 

lätt luras att tro att en förstärkande bild automatiskt framställer innehållet på ett extra tydligt sätt, 

vilket inte alltid behöver vara så, som resultatet av denna studie visar.  

 

Den rumsliga närheten var påtaglig vid framställningen av de allra flesta begrepp i samtliga 

analyserade textböcker, men kongruensen var desto mer sällsynt. Om det hade funnits kongruens 

vid framställningen av fler begrepp så hade begreppen förmodligen framställts och visats ännu 

tydligare då de hade funnits uttryckta i bilden som visualiserar begreppet eller fenomenet. 

Metaforiskt språk förekommer i samtliga textböcker och i huvudsak vid framställningen av 

specifika begrepp. Däremot används ofta metaforer i form av verb som exempelvis “håller” och 

“drar” samt inte beskrivande liknelser som exempelvis består av flera ord. Detta stämmer överens 

med vad Danielsson och Selander (2014, s. 56) hävdar, då varje ämnesområde har sina specifika 

metaforer för att tydliggöra komplexa resonemang och abstrakta företeelser. Även Selander och 

Kress (2010, s. 29) menar att metaforer är nödvändiga för att förstå olika fenomen.  

  

Att lärare blir medveten om hur textböcker kan bemötas ur en elevs perspektiv är viktigt så 

läraren vet vad som kan behöva förtydligas och kompletteras. Danielsson och Selander (2014) 

menar att lärare måste kunna hantera multimodala texter och därmed ha kunskap om hur 

meningsskapande genom olika resurser fungerar (ibid., s. 39). I presentationen av den tidigare 

forskningen vad gäller läromedel i NO beskrevs att de naturvetenskapliga ämnena är mer 

beroende av läromedel än andra ämnen (Skolverket, 2006, s. 25). Tidigare läromedelsforskning 

har dock fokuserat på läromedel i andra skolämnen och den statliga läromedelsgranskningen 

upphörde i NO-ämnena innan den upphörde för övriga ämnen (Skolinspektionen, 2011a, ss. 8-

9). Det nämns också att läromedel i NO ofta fokuserat på historiska fakta (ibid., s. 9), vilket 

noterades då exempelvis Isaac Newtons upptäckt av gravitationskraften benämns i både Utkik 

Fysik och Kemi (2016) samt Koll på NO 6 (2013).  
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De analyserade textböckerna sägs vara uppbyggda utifrån läroplanen Lgr 11 (2016), men då ingen 

statlig läromedelsgranskning genomförs blir det enbart förlagens egna tolkningar av läroplanen 

som ligger till grund för valet av det ämnesspecifika innehåll som väljs att tas upp. 

Skolinspektionen (2011a) menar att en risk med detta är att lärare förlitar sig på att innehållet i 

läroböckerna följer styrdokumenten, vilket gör att valen av läromedel istället styrs av dess 

utformning och layout (ibid., s. 8). Läromedelförlagens tolkningar av läroplanen gör att vissa 

begrepp blir mer centrala än andra som istället kommer i skymundan och att detta skiljer sig 

textböckerna emellan, vilket framkommit i den analys som genomförts.  

 

Även valet av bilder och andra semiotiska resurser samt antalet semiotiska resurser som väljs för 

att visualisera begreppen skiljer sig och gör därför tolkningen av begreppen olika tydlig. Just 

bildvalen kan ge en missvisande bild av verkligheten och även kräva förkunskaper för att förstå 

vad de representerar. Boken om Fysik och Kemi (2015) visar ett fiktivt lodjur som blir dragen på en 

skateboard av en snigel, vilket inte speglar något som skulle ske i verkligheten. Puls Fysik och Kemi 

(2011) visar det knep man kan ta till för att lätta på det tryck i öronen som uppstår när man åker 

flygplan och Utkik Fysik och Kemi (2016) visar när man kan känna sig tyngdlös i samband med när 

man gungar. Båda dessa exempel kan kräva att eleverna har erfarenheter av dessa för att kunna 

relatera till vad bilderna representerar. Alla dessa nämnda aspekter gör att läromedelsgranskningar 

liknande den som genomförts i denna studie blir viktig, så lärare blir medvetna om vad som kan 

behöva förtydligas och kompletteras för att göra innehållet mer förståeligt för eleverna. 

 

Vad gäller de didaktiska konsekvenserna gällande hur de olika textböckerna är uppbyggda så 

förväntas exempelvis textboken Koll på NO 6 (2013) användas i årskurs 6 och nämner exempelvis 

begreppen centripetalkraft och retardera som inte nämns i övriga textböcker. Detta kan innebära 

att kunskapsinnehållet är upplagt på en högre nivå än vad som förväntas i de andra textböckerna 

då ämnesområdet varken tas upp i textböckerna för årskurs 4 eller 5. Textboken Boken om Fysik 

och Kemi (2015) är upplagd som en lektionsserie som eleverna förväntas kunna genomföra för att 

på ett mer laborativt och experimentellt sätt kunna tillgodogöra sig kunskaper om kraft samt 

rörelse. Kraft och rörelse bygger på detta vilket gör att det kan finnas fördelar med detta upplägg 

då fenomenen kan vara svåra att uttrycka enbart i text med stillastående bilder. Då lektionsserien 

hamnar i fokus så finns det istället en risk att de centrala begreppen hamnar mer i periferin och 

att de elever som inte intresserar sig för skateboardåkning tappar intresset då detta står i fokus.  
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Att textböckerna är uppbyggda på olika sätt påverkar med andra ord undervisningen då lärare 

behöver observera vad som kan behöva kompletteras för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. 

Alla nämnda aspekter som diskuterats gör att läromedelsgranskningar liknande den som 

genomförts i denna studie blir viktig, så lärare blir medvetna om vad som kan behöva förtydligas 

och kompletteras för att göra innehållet mer förståeligt för eleverna. Precis som nämnts i den 

tidigare forskningen vad gäller läromedel i NO så menar Skolinspektionen (2011a) att utvärderingar 

av läromedel bör uppmärksammas i skolornas kvalitetsarbete och även involvera eleverna (ibid., 

s. 30). Genom detta får eleverna chansen att uttrycka sin åsikt så de får tillgång till läromedel av 

hög kvalitet så deras kunskapsinhämtande hamnar på en nivå som passar dem så bra som möjligt.  
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9. Konklusion 

Denna studie har undersökt hur text och bild interagerar vid framställningen av centrala 

ämnesspecifika begrepp inom det abstrakta ämnesområdet kraft och rörelse, men också hur 

metaforiskt språk används för att tydliggöra området. Resultatet visade att textböckerna Boken om 

Fysik och Kemi (2015) och Koll på NO 6 (2013), det vill säga hälften av de analyserade textböckerna, 

uppvisade samtliga analyserade aspekter. De övriga textböckerna Puls Fysik och Kemi (2011) och 

Utkik Fysik och Kemi (2016) visade inget extra tydligt samspel mellan text samt bild, framför allt på 

grund av utebliven kongruens vad gäller begreppen som analyserades. Då studien är av kvalitativ 

karaktär så har inte omfånget av de olika typerna av samspel mellan text och bild som 

framkommer vid framställningen av de ämnesspecifika begreppen analyserats, vilket kan vara en 

idé för vidare forskning. Att genomföra kvantitativa undersökningar av hur många av de olika 

typerna av bilder som förekommer eller beräkna hur stor del av innehållet som har mindre tydliga 

interaktioner, kan också vara ett betydelsefullt forskningsområde inom naturvetenskaplig 

didaktik.  

 

Det finns en hel del forskning kring multimodalitet och textanalyser som kan vara av intresse att 

titta på i framtiden. Danielsson (2017) menar att det visuella får allt större utrymme i 

lärobokstexter, vilket gör att multimodala aspekter av texter blir centralt i alla skolämnen (ibid., s. 

1). Därför måste lärare kunna hantera multimodala texter och ha kunskap om hur 

meningsskapande genom olika resurser fungerar (Danielsson och Selander, 2014, s. 39).  

Analyserna i denna studie är genomförda på ett specifikt kapitel och ämnesområde i 

textböckerna, men skulle också kunna genomföras på andra avsnitt samt även i andra skolämnen. 

Ämnesspecifika begrepp förekommer inom de flesta ämnen och likaså de olika bildtyperna som 

analyserna behandlat finns i textböcker i andra ämnen. Resultatet av studien kan dessutom vara 

till användning vid valet av de textböcker som ska används i undervisningen av de 

naturorienterade ämnena. Lärare kan exempelvis få en inblick i vilken textbok som ger tydligast 

förklaringar inom respektive ämnesområde. Då lärare inte alltid har så mycket att säga till om vad 

gäller valet av den textbok som ska användas, vilket beskrivits tidigare i studien, så kan resultatet 

av studien belysa vad som kan behöva kompletteras i undervisningen. Eftersom elevernas 

kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen har sjunkit enligt internationella studier 

(Skolinspektionen, 2011b, s. 6) kan resultatet av denna studie dessutom vara givande i 

utvecklingen av textböckernas förklaringar av abstrakta, ämnesspecifika begrepp. 
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