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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att skapa ett analysverktyg, vilket lyfter fram kvalitativa aspekter som 

har betydelse vid värdering av val av filmer inom naturvetenskap för år 4–6. Många lärare 

använder sig av faktafilmer som ett komplement i deras undervisning, men de har inte 

verktygen för att värdera de otaliga faktafilmer som finns tillgängliga för lärare att välja mellan. 

Denna studie utgår från en multimodal teoribildning och ett multimodalt literacyperspektiv. För 

att analysera faktafilmer från sajten Sli.se har ett analysverktyg i form av en kodningsmanual 

och ett kodningsschema tagits fram utifrån tidigare forskning. Utifrån kodningsschemat har 

sedan sju faktafilmer från sajten Sli.se analyserat.  Resultatet visar att de pedagogiska 

faktafilmerna uppfyller multimodala pedagogiska kvalitéer genom relation till kursplan, 

representation, interaktion och innehåll. Dessa multimodala pedagogiska kvalitéter gör att 

tittarna ökar sitt meningsskapande och därigenom ökas deras lärande. 
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2018, s.13) ska läraren planera undervisningen så att den är balanserad och 

integrerar kunskaper med hjälp av olika arbetsformer. I läroplanens centrala innehåll 

(Skolverket, 2018 s. 166) står det att elever i årskurs 4–6 ska behandla följande innehåll i biologi 

när det gäller området Kropp och hälsa:  

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala  

relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de 

kan förebyggas och behandlas. 

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och 

samverkan.  

Lärare använder sig ofta av faktafilmer som ett komplement i deras undervisning av flera olika 

anledningar. Det finns dock en uppsjö av olika faktafilmer tillgängliga för lärare att välja 

mellan. Frågar lärarna eleverna, vill de ofta att läraren visar faktafilmer under lektionerna, men 

kan lärare bara välja första filmen som hen hittar? Vad bör lärare tänka på då de väljer en 

faktafilm? Lärare vill att faktafilmerna ska ses som ett komplement till undervisningen, de ska 

med andra ord ge ytterligare en möjlighet för meningsskapande och inhämtning av kunskaper. 

Vilka multimodala kvalitéer ska lärare leta efter i faktafilmer för att öka möjligheterna för 

elevernas meningsskapande? 

Det jag har upptäckt då jag sökt faktafilmer för min undervisning är att det finns en mängd olika 

filmer och olika kvaliteter på dessa filmer, samt med varierande längd. Dessa filmer tar även 

upp olika saker inom de valda områdena, en del är bara på ytan, medan andra tar ett djupdyk 

ner i området. Då jag söker efter faktafilmer vill jag att dessa ska verka stödjande för eleverna 

i deras lärande. För mig är det viktigt att läraren väljer filmer med omsorg och eftertanke för att 

eleverna ska kunna få ta del av ett lärande. Skulle läraren ta första filmen som hen hittar är det 

inte säkert att filmen tar upp det som läraren anser är viktig information för eleverna att ta del 

av. Jag funderar över hur lärare ska tänka då de väljer filmer till undervisningen för att stödja 

eleverna i deras lärande? 

Syftet med denna studie är att skapa ett analysverktyg, vilket lyfter fram kvalitativa aspekter 

som har betydelse vid värdering av val av filmer inom naturvetenskap för år 4–6. 

Detta görs med hjälp av teorier om multimodal teori och forskning om multimodala aspekters 

användbarhet.  

Frågeställningen som kommer att besvaras är:  

• Vilka multimodala pedagogiska kvalitéer uppfyller pedagogiska filmer om 

naturvetenskapliga fenomen och system? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först en bakgrund till studien. Därefter följer en presentation för 

studiens teoretiska utgångspunkt, vilken behandlar multimodal teoribildning och multimodal 

literacy. Därefter presenteras forskningsläget, vilket tillsammans med bakgrunden ska ge en 

fördjupning av området. I forskningsläget presenteras relevant forskning för studien och 

avslutas med en kort sammanfattning över de centrala delarna. 

 

 

2.1 En snabb resa genom skolans historia 

Människor har under alla tider fått lära sig om sin omgivning, men när stadslivet utvecklades 

uppstod behovet av skrivkunnighet. De första skolorna inrättades någon gång för mellan 4000 

och 5000 år sedan i Mesopotamien (Lundgren och Säljö, 2017, s.33). Det är först då som 

människorna började studera. Undervisningens centrala delar, då som nu, är de språkliga 

aktiviteterna. I klassrummen stod läraren och höll i undervisningen, förklarade och hade 

skriftliga prov där eleverna skulle visa sina färdigheter. Sedan dess har skolverksamhet en 

förändrats, den första läroboken publicerades 1558 av Peter Rasmus. Åkerfeldt och Selander 

(2016, s.2) menar att läroboken förändrade lärandet som aktivitet, från det talande och 

lyssnande till det tysta och läsande. Selander (1989, s.52) skriver att sedan 1800-talet har 

läroboken dominerat undervisningen i skolan. Detta har enligt Selander medfört en 

föreställning att kunskap som är värt något förmedlas i text. Under åren 1938 och 1991 

granskade den svenska staten alla läromedel men sedan 1992, då Skolverket grundades, sker 

ingen central granskning av läromedel (Nationalencyklopedin, läromedelsgranskning).  

Redan under början av 1900-talet visades i USA instruktionsfilmer i skolan, dock slog detta 

inte igenom och under 1930-talet avtog de (Åkerfeldt och Selander, 2016, s.3). Åkerfeldt och 

Selander beskriver flera olika tänkbara skäl till att dessa instruktionsfilmer försvann. Bland 

annat nämner författarna att Egenfeldt-Nielsen menar att lärarna ansåg att användandet av dessa 

instruktionsfilmer inte var användbara, och att de ansågs vara en lägre nivå av undervisning där 

läraren var overksam. Numera är filmer en del av skolverksamheten i Sverige genom den 

utökade läroplanen och lärare har stor tillgång till digitala verktyg i skolan, som exempelvis 

sli.se. Sli.se är en nätbaserad plattform där medlemmar har tillgång till film, TV-, och 

radioprogram för användning i skolan. Genom att flytta den tryckta texten på papper till visuella 

enheter gör att synen på vad text innebär delvis vidgas (Kress, 2010, s.47–48). Digitala verktyg 

grundar sig på visuella element där bild och text är det övervägande sättet för att förmedla 

kunskapsinnehåll. Detta gör att det blir viktigt att värdera bilden tillsammans med den skrivna 

texten.  

Idag har lärare och elever en stor tillgänglighet till digitala verktyg i skolan och många elever 

har tillgång till en egen surfplatta eller dator (Skolverket, 2016, s.6). Åkerfeldt och Selander 

(2016, s. 3–4) beskriver att de medvetna didaktiska valen kring olika läromedel och resurser är 

idag viktigare än i början av 2000-talet. Då användningen av de digitala verktygen har ökat i 

skolorna har också valmöjligheterna för deras användning ökat. Detta gör att lärare behöver 

kunskaper om hur de kan söka och värdera digitala läromedel, samt att kritiskt reflektera kring 

didaktiska aspekter; vad, hur och varför.  

Det finns både fördelar och nackdelar med digitala verktyg. De fördelar som Åkerfeldt och 

Selander (2016, s.4) tar upp är att digitala läromedel lättare kan underhållas och då hållas 
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aktuella. Eleverna kan ta del av animationer och filmer vilka kan förklara förlopp och processer 

med hjälp av rörliga bilder. Vissa digitala läromedel möjliggör även för lärare att följa elevers 

aktivitet, vilket kan användas i formativt syfte. Författarna ser även nackdelar med digitala 

verktyg. Då tekniken inte fungerar som den ska, exempelvis startar inte eller kan inte ansluta 

till internet, vilket kan leda till att eleverna av olika skäl inte kan använda de digitala verktygen. 

Eleverna får även tillgång till en större mängd information via datorer och surfplattor, de kan 

lätt klicka sig vidare bort från området och detta i sig stjäl tid, å andra sidan kan deras intresse 

väckas och de vill lära sig mer om ämnet.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt  

3.1 Multimodal teoribildning 

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation 

(Lenemark, 2012, s.173). Detta synsätt inkluderar inte bara det talade och skrivna språket, utan 

även andra semiotiska resurser för kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar. Detta 

är ett tvärvetenskapligt perspektiv som förekommer inom olika vetenskaper, såsom 

samtalsanalys och socialsemiotik.  

Multimodala uttryck är inget nytt påfund, redan under antiken kombinerades talet med gester 

då de använde sig av retorik. Den multimodala kommunikationen eller kommunikationen 

genom olika sorters tecken och olika sorters media blir i dag allt mer viktig. I dagens samhälle 

har bildskärmar möjlighet att låta flera olika teckenvärldar medverka samtidigt och utan en 

större omkostnad. Elevers lärande är inte längre knutet till skolans formella lärande, utan är 

numera informellt och sker på flera olika typer av arenor, exempelvis på sociala medier 

(Edvardsson, Godhe & Magnusson, 2018, s.46). Multimodal teoribildnings centrala delar är att 

erkänna olika modaliteters påverkan i meningsskapandet och det är även viktigt att se olika 

modaliteter som likvärdiga. Detta betyder att alla typer av modaliteter kan skapa mening utan 

samverkan av andra modaliteter. Betydelse/mening kan åstadkommas genom tre olika sätt 

(Halliday, 2004, s. 626–658): ideationell metafunktion handlar om olika varianter av processer. 

Processer ska i här ses som vad som sker i bilden, det vill säga hur deltagare, föremål och 

händelseförlopp relaterar till varandra, interpersonell metafunktion handlar om hur relationen 

till mottagaren skapas och textuell metafunktion handlar om hur framställningen är ordnad. Med 

hjälp av olika modaliteter och kombinationerna av dessa via olika typer av medier utvecklas 

mening i exempelvis bilder, texter, bloggar och filmer med utgångspunkt i de sociala kontexter 

som de befinner sig i.  

Multimodal teoribildning anser att mediet har betydelse för den mening som skapas, med andra 

ord mediet i sig bär på mening. En inkluderande syn på de olika mediealternativ som existerar 

och kan användas i undervisningen utgör en multimodal tolkningsram. Multimodalitet handlar 

om vilka resurser som utnyttjas, till exempel tal, skrift eller rörelser. Medium handlar om hur 

det förpackas och sprids. Edvardsson et al. (2018, s.51) menar att det inte är enkelt att fastställa 

vad som ska anses vara ett medium och vad dess definition ska grunda sig på. Samtidigt menar 

författarna på att den snabbt växande utvecklingen av nya digitala lösningar gör det omöjligt 

och kanske onödigt att dra sådana gränser.  

Multimodal teoribildning erbjuder ett alternativ till förståelse av, förhållningssätt till och nya 

villkor för undervisning och lärande i en värld som snabbt förändras. Den multimodala 
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teoribildningen erbjuder en teoretisk bakgrund och begrepp för att kunna tala om nutidens 

kommunikationsmönster och hur dessa utmanar den traditionella undervisningen, samt hur de 

ökar lärares möjligheter i dennes didaktiska val för undervisningen. 

 

3.2 Multimodal literacy 

Vårt sätt att se på text har förändrats och begreppet multimodal literacy används för att 

synliggöra de literacy-behov som har uppstått. Multimodal literacy beskrivs som ”det 

meningsskapande som uppstår genom läsande, tittande, förstående, gensvarande, producerande 

och interagerande med multimedia och digitala texter” (Walsh, 2010, s. 213). Definitionen 

innehåller många modaliteter, som exempelvis tal, kroppsspråk och gester, olika variationer av 

tal, ansiktsuttryck, lyssna, dramatisera, skriva, formgivning samt att sätta samman multimodala 

och digitala texter. Detta innebär med andra ord att det multimodala i multimodal literacy 

omfattar alla de resurser som kan utnyttjas för att beskriva och förstå omvärlden, som 

tillsammans formar mening. Multimodala texter innebär exempelvis skrift, tal, bild, ljud, rörliga 

bilder, hypertexter och interaktivitet. 

Det krävs en stor metakognitiv förmåga för att medvetandegöra sin egen lärprocess då en person 

arbetar med meningserbjudanden med olika modaliteter och medier (Edvardsson et al., 2018, 

s.52). Metakognitiv förmåga handlar om att kunna tolka, värdera, reflektera, kunna bedöma, 

bestämma rimlighet, välja bland olika strategier, pröva samt ompröva. Med andra ord behöver 

en person inneha förståelse för det som den förstår och inte förstår, vad personen strävar efter, 

varför och hur. Multimodal literacy har en större bredd än det traditionella literacybegreppet 

(Edvardsson et al., 2018, s.50), vilket endast innefattar användningen av skrift och 

skriftspråkligauttrycksformer (Liberg och Säljö, 2017, s. 376). Beroende på hur läraren och 

eleverna pratar om vad ett arbete innebär och syftar till, kan ett metaspråk uppstå vilket i sin tur 

kan leda till bättre förståelse för kunskapsutveckling. Det är viktigt att dessa processer böljar 

fram och tillbaka, där processerna kan upprepas och existera samtidigt med varandra. 

Multimodal literacy perspektivet ger oss relevanta begrepp och verktyg så att lärare kan förstå 

de meningsskapande processerna i vår komplexa nutid (Edvardsson et al., 2018, s.55). 

Perspektivet möjliggör en undervisning där både det verbala språket och andra modaliteter 

samexisterar, används och värderas på ett likadant sätt.  

 

3.3 Centrala begrepp 

Digitala verktyg: ska i denna text ses som program eller sajter som finns tillgängliga via 

internet, vilka kan användas genom exempelvis datorer och surfplattor. 

Faktafilm: undervisningsfilm, som riktar sig till elever, vilka har ett komprimerat innehåll över 

ett ämnesområde. 

Multimodal: flera olika medier samverkar, tillexempel tal, bild, text och ljud i faktafilmer. 

Semiotik: om hur betydelser uppfattas och hur mening skapas i kommunikativa situationer så 

som tal, skrift och bild. 
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4. Forskningsläge 

4.1 Multimodalitet  

I en artikel skriver Marner (1998, s.23–24) att informationsteknologi inte endast ska ses som 

något som sker via teknologi, då ordet informationsteknologi även innehåller ordet information. 

Information kan ske via olika medier, så som talspråk, skriftspråk och bilder. Medier är viktiga 

i dagens samhälle, men det var medier även förr då de skedde via andra medier än de nutida 

massmedierna. Ett av dessa medium är talspråket, via detta kan människor föra vidare 

information, dock är detta medium tillfälligt. Skriftspråken är mer stabila och långvariga, samt 

de kan förmedla information till ett stort antal människor och det kan lagras via till exempel 

böcker eller via massmedier under längre tid. Marner (1998, s.28) beskriver de gamla 

läroböckerna som linjära med kompakta sammanhängande texter vilka har få utgångar. Han 

beskriver dagens moderna läroböcker som icke linjära och vilka har flera enheter som är 

påbörjade och avslutade. Språket i dessa böcker menar Marner (1998, s.28) är enklare än de 

föregående läroböckernas, och dess innehåll talar direkt till eleven. Vidare anser Marner (1998, 

s.29) att oberoende av genrer är både skola och medier lärandemiljöer. Han menar att individer 

måste kunna manövrera överflödet av information och produkter, individerna måste kunna 

värdera och välja och inte bara svälja allt med hull och hår. Dock ser han att det saknas givna 

normer, vilka kan verka stödjande när det kommer till värdering av olika medier och produkter. 

Marner (1998, s.30) menar att vårt liv i den globala byn kräver att människor lever i vår 

livsvärld, men samtidigt behöver vi lämna den för att kunna ta del av mediernas, språkens och 

de övriga tecknens, och kulturernas betydelser. Vilket kan göras då ett multimodalt perspektiv 

godtas. 

De flesta digitala medier, om inte alla, är multimodala anser Kress och Selander (2012, s. 

267). Här finns en enorm potential menar författarna, samtidigt ser de fallgropar då det inte 

kritiskt reflekteras över dessa medier. Det multimodala kräver klarhet i retorik och design. 

Jewitt, Kress, Ogborn och Tsatsarelis (2001, s.5) vill genom sin artikel synliggöra att ett 

multimodalt perspektiv på pedagogisk forskning kommer med ett antal fördelar vilket andra 

perspektiv inte har, vilket gör den relevant för denna studie. Dessa andra perspektiv fokuserar 

på tal och skrift. Jewitt et al. (2001, s.16) menar att det multimodala perspektivet gör det möjligt 

för forskningen att fokusera sig på flera olika resurser samtidigt, såsom tal, bild och handling. 

Författarna anser att detta tycks ha en särskild betydelse för vetenskapliga utbildningar, där bild 

och handling ofta står i centrum i klassrummet och vilka värderas högt i läroplanen.  

 

4.2 Meningsskapande 

I en artikel av Kress och Selander (2012, s. 266) skriver författarna att de anser att lära sig något 

genom skolkontext betyder att en person är kapabel till att använda symboler, vilka verkar som 

sedvänjor. Det centrala är att personen kan visa hur hen förstår något. Genom spridningen av 

media har lärare fått verktygen för att konstruera mening och för att sprida dessa till den stora 

skalan på flera olika sätt. Lärare har med andra ord fått fler valmöjligheter genom digital media 

för att skapa mening. Författarna menar att mening existerar i olika former och inte endast i den 

hierarkiska formen som hittills varit dominerande.  

Magnusson (2014, s.234) vill genom sin doktorsavhandling undersöka och begreppsliggöra 

meningsskapandet i skolan utifrån multimodal teoribildning och ett multiliteraciesperspektiv, 
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multimodal literacy, vilket förklaras under teoretisk utgångspunkt. Hennes studie bygger på 

klassrumsobservationer med hjälp av rörlig bild och ljudupptagning, samt med 

observationsanteckningar och foton. Magnusson (2014, s.239) menar att när meningsskapande 

blir erkänt i teckenvärldar som används i informella lärmiljöer, som finns utanför skolvärlden, 

ökar elevernas möjlighet till skapandet av en personlig anknytning kring det som ska läras, 

vilket gör studien relevant för min studie. Enligt Magnusson (2014, s.240) är den visuella 

teckenvärlden den mest uppmärksammade då det gäller meningserbjudanden. Magnussons 

(2014, s.242) resultat visar att multimodal teoribildning erbjuder didaktiska verktyg vilka kan 

användas för att utveckla elevers meningsskapande genom de förutsättningar och villkor som 

vår tid erbjuder. Genom att skolans meningsskapande arbete genomförs via olika teckenvärldar 

och medier kan elever och lärare anpassa sig för de krav som vårt snabba föränderliga samhälle 

kräver. 

Åkerfeldts (2014, s.27) studie har till syfte att bland annat att undersöka hur digitala resurser 

formar och skapar förutsättningar för lärande, vilket gör den relevant för denna studie. Empirin 

är delvis kvalitativ och består av videoobservationer och elevmaterial från elever i gymnasiet. 

Studiens resultat visar att elever har större möjligheter att ge uttryck för, få en förändrad syn på 

ny kunskap, ge form åt och utveckla sina framföranden när de arbetar digitalt då de arbetar i 

den andra transformationscykeln (learning design sequence- modellen av Selander och Kress 

2017, s. 113). 

Marner (1998, s.37) tar även upp meningsskapande genom medier. Han vill synliggöra 

semiotiska synpunkter på mediernas utveckling och IT i relation till de estetiska ämnenas roll i 

skolan. Semiotik handlar om hur betydelser uppfattas och hur mening skapas i kommunikativa 

situationer så som tal, skrift och bild. Marner (1998, s.37) diskuterar semiotikens betydelse för 

lärarrollen och kognitionsteori. Marners (1998, s.24–25) artikel är relevant då han skriver att 

bilder i särklass kan få det som ligger långt bort från oss att komma nära oss, bilder skapar med 

andra ord närhet till betraktaren. Författaren menar att medier ofta är interaktiva och att 

användarna ofta kan skapa och påverka informationen, de kan även välja vilken information de 

vill ha samt när och hur de vill ha den. I dagens böcker finns stora bilder med förklarande texter 

till. Marner (1998, s.28) menar att bilderna i sig lämnar en sorts information som förmedlas på 

ett sämre sätt genom språket. Marner (1998, s.24–25) anser att bilden i vårt 

informationssamhälle skapar närhet där det råder avstånd. Detta gör att bildens betydelse i 

skolan är generell och bör inte endast vara viktig för bildämnet. Författaren argumenterar för 

att semiotiken är viktig för bildlärare då denne ska hitta argument för att det finns fler 

tillvägagångssätt att få tag i kunskap än via språket. Både människans och mediernas 

multimodalitet får rättvisa genom semiotiken menar Marner (1998, s.37).  

 

4.3 Medvetna didaktiska val 

Även Jewitt et al. (2001, s.17) menar att det krävs nya verktyg för multimodalt tillvägagångssätt 

i klassrummet. Det första är att alla måste medvetet delta i kommunikationen, både när det gäller 

de tillgängliga resurser som lärare har och de som görs tillgängliga för eleverna. Det andra är 

att behovet av att utveckla en medvetenhet om hur dessa olika lägen kan användas. Det tredje 

innebär att reflektera över vilka lägen som är bäst lämpade för en specifik uppgift, samt de olika 

kognitiva och representativa kraven som ställs på eleverna. Det fjärde är att titta på relationerna 

mellan olika lägen för att förstå inlärning och undervisning som multimodala processer. Det 
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multimodala tillvägagångssättet vidgar begreppet ”arbete” så att det rör sig bortom tal och 

skrift, enligt Jewitt et al. (2001, s.16). 

De digitala verktygen kräver en annan syn på lärande än vad den traditionella synen kan ge, 

där lärandet sker i skolan med en lärare och läroböcker med fakta i. I sin artikel försöker Kress 

och Selander (2012, s.265) vidga synen på lärande, vilket gör den relevant för denna studie. 

Författarna menar att lärarna har blivit designers, vilka ska planera undervisning och uppgifter. 

De anser att elever idag har ett ökat ansvar över sitt eget lärande, samtidigt är de även designers 

över detta egna lärande. De båda författarna påpekar att människor behöver en bredare syn på 

vad lärande innebär, än den där endast resultatet är en konsekvens av skolbyggnader, lärande 

resurser eller klassrumsaktiviteter.  

Selander (2007, s.170) skriver i en artikel, som belyser den didaktiska designens dubbla 

utmaningar, att utformningen av tekniska system som riktar sig mot lärande kräver förståelse 

för de rörelser som existerar i situationer där lärande sker. Denna artikel av Selanders (2007, 

s.170) text är relevant då den didaktiska utmaningen ligger i att förstå att anpassa den nya 

teknikens möjligheter så att den kan skapa förutsättningar för delaktighet, användarkontroll och 

flexibilitet i de olika ämnena med deras typiska strukturer. Modellen Learning design sequences 

kan enligt Selander (2007, s.170) identifiera de kritiska punkterna, vilka karakteriserar 

dynamiskt lärande, såsom multimodala, teckenskapande och transformerande aktiviteter. 

Selander (2007, s.165) anser att didaktisk design har att göra med skapandet av en arkitektur 

med strukturell tydlighet, tillgänglig information och relevans, vilket kan möjliggöra 

användarstyrningen, precision och relevans i varierade lärsituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Learning design sequence (Selander & Kress, 2017, s. 114) 

Modellen utgår från att formellt lärande bygger på tre delar, kontextuell inramning, första 

transformationscykeln och andra transformationscykeln. Kontextuell inramning handlar om 

vilka förutsättningarna som finns för aktiviteter och iscensättningen av aktiviteten. I första 

transformationscykeln arbetar eleverna, med hjälp av olika resurser, information och gestaltar 

deras egen förståelse. I den andra informationscykeln bedöms, diskuteras och betygsätts arbetet 

och resultatet av arbetet, här synliggörs den erkännande kultur som dominerar i ett specifikt 

sammanhang (Selander och Kress, 2017, s. 113).  
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Åkerfeldt (2014, s.80–81) menar att design av kunskapsrepresentationer påverkar 

möjligheterna till lärande och skapande av kunskap. Hennes resultat visar även att vår nutida 

digitaliserade skola gör att vad som anses vara kunskap i skolpraktiker blir allt mer 

förhandlingsbart. Det designorienterande multimodala perspektivet ger oss ett analysverktyg 

för att förstå kommunikation och kunskapsinhämtning på ett till viss del nytt sätt. 

Den visuella förståelsen av mening är viktig, och lärande kan inte längre endast ses som språklig 

prestation anser Jewitt et al. (2001, s.17). Inom den multimodala miljön ligger tyngdpunkten på 

social semiotik och dess otaliga lägen som kan användas för att representera och kommunicera. 

Även på dess syn att tecken uppstår som en återspegling av intresse från skaparna, vilket utgör 

en ram för att ompröva lärandet och se på vad elever gör. Det multimodala perspektivet gör det 

möjligt för oss att erkänna elevernas lärande, intressen och omvandlande arbete. Tack vara detta 

kan lärare återge effekten av deras undervisning och deras svar på elevernas intressen. 

Åkerfeldt och Selander (2016, s.7–10) har tagit fram ett ramverk för att värdera digitala 

läromedel. Faktafilmer kan ses som en sorts digitala läromedel, vilket gör ramverket relevant 

för denna studie. Ramverket består av fyra fokus områden, interaktivitet, form, innehåll och 

funktionalitet. Interaktivitet innebär hur läromedlet uppmuntrar till interaktivitet, form handlar 

om hur bilder, texter och ljud kombineras som samverkar med innehållet, innehåll fokuserar på 

om läromedlets innehåll presenteras på ett förståeligt sätt och funktionalitet handlar om 

läromedlets möjligheter till att anpassas efter rådande förutsättningar som finns i ett klassrum. 

Sjödén (2015, s.2) skriver i sin doktorsavhandling att teknologins löften finns i lärarnas händer, 

men att lärarna inte har verktygen att använda dem så att de främjar elevernas lärande. Denna 

avhandling handlar om pedagogiska programvaror och berör hur olika digitala 

mervärdesfunktioner, såsom grafiskt, ljud, film, animationer och så vidare. Dessa 

mervärdesfunktioner kan även relateras till faktafilmer, då även faktafilmer har inslag av dessa 

i sig. Merfunktionerna gör att resultat i Sjödéns doktorsavhandling är relevant för denna studie. 

Resultatet visar att pedagogiska programvaror kan utvärderas som enskilda produkter genom 

deras funktion, med utgångspunkt på deras värde av integration. Meningsfulla uppgifter kan 

skapas genom ett antal specifika frågor. Frågorna kan sedan hjälpa lärarna att analysera 

programvaran för deras behov. Han anser att lärare inte bör undvika digitala verktyg på grund 

av deras begränsade möjligheter, istället behöver lärare sålla bland alla program för att kunna 

hitta de som faktiskt lär ut och inte bara är snyggt förpackade. Sjödén (2015, s.9) beskriver tre 

kontexter som kan användas för att se de digitala mervärdesfunktionerna. Dessa är hur 

läromedlet representerar informationen – grafiskt, ljud, film, animationer och så vidare; hur 

interaktionen fungerar med användaren -hur elevens handlingar och möjlighet att påverka 

representationen, exempelvis hur eleven kan klicka sig fram i en virtuell miljö; samt social 

positionering av eleven – hur elevers rolltagande kan skapas genom representation och 

interaktion. 

 

4.4 Sammanfattning 

Ovanstående tidigare forskning har en eller flera relevanta kategorier för denna studie. Den 

äldsta forskningen är 21 år gammal, från 1998, den är dock relevant fast att mycket har hänt 

inom informationsteknik sedan den publiceras. Relevansen ligger i att inte glömma bort att 

inom informationsteknik både finns information och teknik. Författaren menar att det oftast 

bara fokuseras på det tekniska och informationen som förmedlas glöms bort. Åkerfeldts (2014, 
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s.63) studie bygger på videoobservationer på elever som läser på gymnasienivå. Då 

åldersskillnaden är påtaglig för elever som läser på gymnasiet och elever som läser på 

grundskolan mellan årskurserna 4–6, är denna studie ändå relevant för denna text. Relevansen 

ligger i att elever i samtliga årskurser behöver få förutsättningar för meningsskapande 

multimodala lärsituationer.  

Nedan följer en sammanfattning i punktform över det mest relevant från de tidigare 

forskningarna. Samtliga texter tar upp multimodala aspekter som bidrar till ökat 

meningsskapande och lärande för eleverna.  

 

Multimodalitet  

• Bilder kan förmedla information som går förlorad genom språket och de kan skapa 

närhet till sådant som är mer avlägset (Marner, 1998, s.24–25). 

• Det multimodala perspektivet gör det möjligt för forskare att kunna koncentrera sig på 

flera olika resurser samtidigt (Jewitt et al., 2001, s.16). 

• De flesta om inte alla digitala medier är multimodala (Kress och Selander, 2012, s.267).  

 

Meningsskapande 

• Genom media har lärare fått verktygen för att konstruera mening och för att sprida dessa 

till den stora skalan på flera olika sätt. Lärarna har med andra ord fått fler valmöjligheter 

genom digital media för att skapa mening (Kress och Selander, 2012, s.267).  

• Författarna menar att mening existerar i olika former och inte endast i den hierarkiska 

formen som hittills varit dominerande (Kress och Selander, 2012, s.265). 

• När meningsskapandet sker i teckenvärldar som existerar i informella lärandemiljöer 

ökar elevernas möjlighet att skapa en personlig anknytning till det som ska läras in 

(Magnusson, 2014, s.239).  

 

Medvetna didaktiska val 

• Åkerfeldt och Selander (2016, s.7–10) har konstruerat ett ramverk för att värdera 

digitala läromedel och vilket består av fyra fokus områden, interaktivitet, form, innehåll 

och funktionalitet.  

• Det finns en dubbel utmaning i den didaktiska designen, vilket består av förståelsen i 

att anpassa teknikens möjligheter så att det skapas förutsättningar för delaktighet, 

användarkontroll och flexibilitet (Selander, 2007, s.170). 

• Designen för kunskapsrepresentationer påverkar möjligheterna till lärande och 

kunskapsinhämtning (Åkerfeldt, 2014, s. 80–81). 

• Lärare behöver sålla bland pedagogiska programvaror för att kunna hitta de som faktiskt 

lär ut (Sjödén, 2015, s.36). 
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5. Metod  

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och dess genomförande. Här redovisas det 

empiriska materialet, gjorda urval och avgränsningar på ett reflekterande och kritiskt sätt. Här 

synliggörs hur studiens empiri har bearbetats och analyserats, och varför studien använder 

dessa. 

5.1 Forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod för denna studie är innehållsanalys, vilket enligt Bryman (2018, 

s.357) är en metod för att analysera dokument eller texter, såsom tryckta, handskrivna eller 

elektroniska. Denna metod lämpar sig för studiens frågeställning då syftet är att ta reda på vilka 

multimodala pedagogiska kvalitéer pedagogiska filmer om naturvetenskapliga fenomen och 

system uppfyller. För att kunna besvara frågeställningen behöver faktafilmernas bilder samt tal 

analyseras. De valda faktafilmernas berättarröster kommer att transkriberas. Faktafilmerna är 

uppbyggda av bilder av både rörliga- och stillbilder vilka kommer att analyseras. Det bör 

påpekas att rörliga bilder är sammansatta stillbilder som då de visas snabbt tillsammans skapar 

en rörelse. Dessa rörelser kan skapa ett ökat meningsskapande hos individer då till exempel en 

faktafilm vill visa ett händelseförlopp.  

Analysen sker genom ett systematiskt och replikerbart sätt och kvantifierar innehållet med 

utgångspunkt konstruerade kategorier vika har satts upp i förväg. Innehållsanalys kännetecknas 

även av objektivitet, vilket Bryman (2018, s. 377) menar skapas genom att i förväg tydligt 

skriver hur forskaren kommer att gå till väga då hen klassificerar delar ur ett innehåll till olika 

kategorier. Detta arbetssätt gör att objektiviteten grundar sig i ett klart och tydligt sätt som visar 

hur forskaren tänker kategorisera materialets innehåll för att minimera risken för att färga 

undersökningen med sina personliga åsikter och på så vis kunna påverka undersökningens 

resultat. Med andra ord så ska kategorier sättas upp för att genom dessa analysera filmerna om 

huden som finns på sajten Sli.se. Dessa kategorier kommer att hämtas från tidigare forskning, 

se forskningsläge. De tidigare studiernas resultat visar att dessa kategorier ökar 

meningsskapande och lärande, vilket gör att göra att en pilotstudie ej behöver göras då dessa 

kategorier redan har använts av andra forskare. Genom att systematiskt arbeta fram resultatet 

utefter kategorierna, minskar riskerna för vinkling och felkällor. 

Det finns fallgropar som man kan trilla ner i då man utformar ett kodningsschema. Enligt 

Bryman (2018, s.379–381) finns det fem punkter som forskare bör vara aktsam med. Den första 

punkten är att vara noga med att det inte finns någon överlappning vare sig när det gäller de 

empiriska eller de teoretiska aspekterna. Den andra är att kategorierna i de olika dimensionerna 

inte överlappar varandra. Den tredje är att alla tänkbara kategorier ska finnas tillgängliga för 

dem som kodar. Kodarna behöver även tydliga instruktioner så att de kan uppfatta alla 

dimensioner för kategorierna, vilket är den fjärde punkten att vara aktsam över. Den sista 

punkten som Bryman (2018, 380–381) tar upp är att forskare måste vara tydliga när det gäller 

analysenheterna. Han menar att skillnader mellan olika enheter måste synliggöras. I mitt fall är 

det att har tydlighet i vad en faktafilm är. Bryman (2018, s.373) menar att forskare bör göra en 

pilotstudie för att se hur väl de olika kategorierna i analysschemat fungerar. Efter en pilotstudie 

kan forskaren behöva justera kategorierna till fler delkategorier. För att öka reliabiliteten för 

kodningen är det viktigt att vara konsekvent och om flera kodare används behöver deras 

kodning vara likartad och överensstämma tidsmässigt. 
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När det gäller webbsajter kan dessa förändras i både i innehåll och utseende, vilket forskare bör 

ha med i beräkningen. Bryman (2018, s.374) skriver att sättet för hur analysering av webbsajter 

ständigt förändras och att det finns flera olika sätt att gå till väga. Till min studie är det viktigt 

att tydligt förklarar att mina analyser görs på de faktafilmer som finns tillgängliga under 

skrivande stund på Sli.se.  

 

5.2 Materialurval 

Denna studie kommer att utgöras av sju faktafilmer där inkluderingskriterierna utgöras av 

huden. De sju faktafilmerna som kommer att undersökas finns tillgängliga på sajten Sli.se i 

skrivande stund. Valet över att begränsa min studie till endast huden är för att tidsmässigt 

kommer inte alla faktafilmer som ligger upp på Sli.se inom de naturvetenskapliga ämnena att 

kunna analyseras. Valet gör det möjligt att analysera filmer från flera olika 

tillverkare/leverantörer och på så vis riskerar inte studien att endast analysera filmer från en 

tillverkare/leverantör. Om begränsningen inte skulle göras skulle det bli väldigt många filmer 

att analysera och tidsaspekten för denna studie gör det inte möjligt för mig att analysera alla 

filmerna inom naturvetenskap på Sli.se. Avgränsningarna i undersökningen är: ämnet biologi, 

området huden, målgrupp grundskolan 4–6, svenskt tal och längden från 0 och upp till maximalt 

5 minuters längd på filmerna. Detta ger mig i dagsläget sju filmer (se tabell 1) att analysera, där 

den kortaste har en längd på 2 minuter och den längsta på 4 minuter. Begränsningen gör även 

att studien får en variation av tre olika tillverkare/leverantörer av filmerna.  

 

Sajten Sli.se ägs av SLI AB och som har sin historia ifrån AV-läromedel i Västerås som 

startades 1951. Numera heter de SLI Education och är ett dotterbolag till SLI AB. I skrivande 

stund har de 12 161 stycken strömmande filmer tillgängliga. 

 

5.3 Kodning och kodningsschema 

Kodning är en viktig del av en innehållsanalys och har enligt Bryman (2018, s.369–372) två 

centrala moment, utformningen av ett kodningsschema och en kodningsmanual. Bryman (2018, 

s.369) beskriver att ett kodningsschema är ett mycket förenklat schema där det på ett lätt sätt 

ska kunna redogöras för grunderna för kodningen. En kodningsmanual består av ett antal 

instruktioner för att utföra kodningen. Manualen innehåller alla de kategorier som används för 

de olika måtten som ska kodas. Här finns instruktioner för hur kategoriseringen ska göras och 

sedan för hur kodningen av innehållet för undersökningen ska göras. Bryman (2018, s.372) 

påpekar att det är viktigt att fundera över hur kodningen ska ske. Till varje kategori finns 

referenser till andra forskare som har använt sig av dessa kategorier i sina studier. 

Tabell 1: Tabell över valda faktafilmer 
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5.4 Kodningsmanual 

5.4.1 Relation till kursplan: tar faktafilmen upp innehåll som överensstämmer med 

grundskolans centrala innehåll om kropp och hälsa i biologi för årskurs 4–6? Exempelvis 

belyser information om någon eller några av följande innehåll ”hur den psykiska och fysiska 

hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. 

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Människans organsystem. 

Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.” (Skolverket, 2018, s. 166). 

Exempel på hur denna kategori kan uppfyllas: Huden bör skyddas för att inte hudcancer ska 

uppstå. 

 

5.4.2 Representation: hur framställs representationer för huden i faktafilmerna med hjälp av 

grafik, ljud, film, animationer och så vidare. Denna kategori är hämtad från Halliday (2004, 

s.626 ff.) och Sjödén (2015, s.10ff.). Exempel på hur denna kategori kan uppfyllas: Bilder som 

representerar huden är tydliga. Organ i huden synliggörs genom bild eller ljud. 

 

5.4.3 Interaktion: låter faktafilmen eleverna att fundera på frågor som relaterar till det berörda 

området? Till exempel Vilken funktion har svettning för människans kropp? Försöker filmen 

skapa en relation till tittarna genom att tilltala tittarna genom att säga du, ni eller vi 

människor. Denna kategori finns med hos både Åkerfeldt och Selander (2016, s. 8–9), 

Hallidays (2004, s. 626 ff.) interpersonell metafunktion samt hos Sjödén (2015, s.15 ff.) 

kontext kallad positionering. Exempel på hur denna kategori kan uppfyllas: Har du någon 

gång tänkt på varför vi får gåshud? Interaktion kan förekomma på olika nivåer, genom Vi och 

Du. Interaktionen genom vi är mer av ett grupporienterat slag medan interaktionen genom du 

är mer direkt riktad och precis. 

 

5.4.4 Innehåll: presenterar faktafilmen innehållet på ett meningsskapande och förståeligt sätt? 

Hur relaterar deltagare, föremål och händelseförlopp till varandra? Denna kategori är hämtad 

från Hallidays (2004, s.636 ff.) ideationell metafunktion och Åkerfeldt och Selanders (2016, s. 

8–10) ramverk för att värdera digitala läromedel. Exempel på hur denna kategori kan uppfyllas: 

Kombinationen av film, blid och ljud samverkar så att innehållet blir tydligt och lättförståeligt. 

Dessa kategorier utgör tillsammans ett kodningsschema som är studiens analytiska 

redskap/modell. Genom att använda en deduktiv ansats kommer filmernas innehåll att granskas 

utefter de uppsatta kategorierna. Detta redskap/modell kommer att användas för att analysera 

de valda faktafilmerna för studien. 
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 Relation 

till 

kursplan 

Representation Interaktion Innehåll 

Uttrycks 

i filmer 

som 

Huden 

bör 

skyddas 

för att 

inte 

hudcancer 

ska 

uppstå. 

Bilder som 

representerar 

huden är 

tydliga. Organ 

i huden 

synliggörs 

genom bild 

eller ljud. 

Har du 

någon gång 

tänkt på 

varför vi 

får gåshud? 

Vilken 

funktion 

har 

svettning 

för 

människans 

kropp? 

Kombinationen 

av film, blid 

och ljud 

samverkar så 

att innehållet 

blir tydligt och 

lättförståeligt. 

 

 

5.5 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002, s.5) har tagit fram fyra etiska huvudkrav för att på olika sätt skydda 

medverkande personer i forskning. Det första huvudkravet är Informationskravet, vilket innebär 

att forskaren ska informera berörda personer om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar 

om att deltagarna ska veta att det är frivilligt att medverka i studien. Konfidentialitetskravet 

handlar om att forskaren ska hantera uppgifter som berör medverkande personer med största 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

delges dem. Det sista kravet är Nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet för 

studien endast kommer att användas för forskningsändamål. Dessa fyra ovanstående krav är 

inte aktuella då studien inte kommer att använda mig av några medverkande personer i min 

undersökning. Det som däremot kommer att göras är att försöka förklara så tydligt som möjligt 

hur genomförandet av studien har gjorts, detta för att öka studiens validitet. Validiteten är 

kopplad till noggrannheten och precisionen i data (Denscombe, 2009, s.378). Det centrala i 

validitet är lämpligheten i data för undersökningen och om data har uppmätts på ett korrekt sätt. 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten som det också kallas, handlar om neutraliteten i ett 

forskningsinstrument och om det visar samma sak vid ett annat tillfälle (Denscombe, 2009, 

s.378). Detta blir svårt för mig att kunna uppfylla, då en del filmer som finns på Sli.se är 

tidsbegränsade och utbudet av filmer kan variera. Studien kan endast relateras till hur det ser ut 

i rådande stund, vilket gör att om forskningsinstrumentet skulle göras om vid ett senare tillfälle 

skulle resultatet med säkerhet se annorlunda ut. 

  

Tabell 2. Visar kodningsschema för faktafilmer. 
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6. Resultat och analys 

I denna del presenteras resultatet tillsammans med analyserna över de valda faktafilmerna. 

Följande sju faktafilmer har analyserats genom ett kodningsschema (se tabell 2, s.16); Huden -

hudens uppbyggnad, Huden -reglering av kroppstemperaturen, Huden -kroppens sinnesorgan, 

Huden -risker med UV-strålning, Huden -skydd och vård, Din kropp-svenska som andraspråk: 

huden och Våra sinnen -huden.  

Filmernas berättarröst har satts i ett kursivt stycke under eller bredvid tillhörande bild. 

 

6.1 Film 1: Huden -hudens uppbyggnad 

Allmän beskrivning 

Filmen beskriver huden som organ, hur den ser ut, hur den känns, hur den är uppbyggd och 

vilka funktioner den har. 

Relation till kursplan 

Denna faktafilm har med den rådande kursplanens centrala innehåll för biologi i årskurs 4–6, 

då den belyser huden som organ, dess utseende, placering, funktion och samverkan (Skolverket, 

2018, s. 166). 

Representationer 

 Representationerna för huden är tydliga bilder av huden och i genomskärning. Då det berättas 

om olika delar som finns i huden blir dessa synliggjorda genom ett de får ett vitaktigt ljus/blir 

ljusare i färgerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: visar ett klipp från filmen Huden -hudens 

uppbyggnad. Bilden är en genomskärning av 

huden och visar dess olika delar och där hårsäck 

tillsammans med talgkörteln synliggörs av en 

vitaktigt ljus. 
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”På ett långt håll ser huden i övrigt jämn och slät ut, men på nära håll 

 liknar den ett kraterlandskap. Den är gropig och sträv”. 

 

Filmen använder sig även av bilder för att synliggöra hur huden ser ut på nära håll. Då visas 

först en handflata med fåror som förstoras genom ett förstoringsglas, sedan övergår bilden till 

att visa hur huden ser ut på riktigt nära håll genom ett mikroskop. Denna övergång gör det 

enkelt för tittarna att förstå att det är huden som de sedan ser på riktigt nära håll, med andra ord 

blir representationen för huden mer tydlig genom denna övergång. Även genom berättarrösten 

framträder representationer då den beskriver huden som ett kraterlandskap, gropig och sträv.  

 

Interaktion 

Filmen försöker skapa en relation till tittarna då berättarrösten tilltalar tittarna med vi. 

”De döda cellerna gör vi oss av med och under en dag förlorar 

 människan cirka en miljard hudceller.” 

Då både tittarna och berättaren är människor skall vi i detta fall syftar på vi människor. Detta 

gör att en relation mellan berättaren i filmen och tittarna skapas. Interaktionen i filmen är 

grupporienterad eftersom berättarrösten talar till den stora massan som tittar. Relationen ökar i 

sin tur meningsskapandet hos tittarna, vilket leder till en ökad förståelse över fenomenet hos 

tittarna. Dock ställer filmen inte några frågor som tittarna ska svara på. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: visar ett klipp från filmen Huden -

hudensuppbyggnad. Bilden visar en handflata med 

fåror som är förstorade genom ett förstoringsglas. 

Bild 3: visar ett klipp från filmen Huden -hudens 

uppbyggnad. Bilden är en förstoring av en handflatas 

fåror. 
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Innehåll 

 

 

 

 

 

 

 

”Flera utväxter sticker fram ur huden. Tå och fingernaglar tillexempel. 

Människans naglar består av samma ämne som klorna hos djur.” 

Ett exempel på ett förståeligt innehåll är då faktafilmen beskriver att ifrån huden sticker flera 

utväxter ut, tå- och fingernaglar samt att dessa består av samma ämnen som klorna hos djur. 

Kombinationen av ljud och bilder möjliggör att ett meningsskapande byggs upp vilket leder till 

en förståelse hos tittaren. 

 

6.2 Film 2: Huden -reglering av kroppstemperaturen 

Allmänbeskrivning 

Filmen handlar om hur temperaturen påverkar huden, varför och vad som händer då kroppen 

svettas och fryser. 

Relation till kursplan 

Faktafilmen relaterar till kunskapskraven för årskurs 4–6 då innehållet handlar om huden och 

hur den samverkar med övriga organ i kroppen för att hålla en bra temperatur (Skolverket, 2018, 

s. 166).  

Representation 

 

 

 

 

 

 

 

Representationerna för huden är tydlig, exempelvis med genomskärningarna av huden. När 

något organ ska synliggöras genom att fokusera på ett speciellt område som finns i huden 

synliggörs området med hjälp av ett vitaktigt ljus/blir ljusare i färgerna. 

Bild 6: visar ett klipp från filmen Huden 

-reglering av kroppstemperaturen. 

Bilden är en genomskärning av huden 

och fettcellerna synliggörs genom att bli 

ljusare. 

Bild 4: visar ett klipp från filmen Huden -hudens 

uppbyggnad. Bilden visar två fötter med tår och 

tånaglar. 

Bild 5: visar ett klipp från filmen Huden -

hudens uppbyggnad. Bilden visar klorna på 

ett djur. 
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Ett annat exempel är när filmen beskriver hur svetten bildas och transporteras till hudens yta. 

Den börjar med att visa en genomskärning av hur huden ser ut inuti, där syns det hur svett i 

svettlökarna bildas och som sedan transporteras upp till hudens yta genom porerna. Då filmen 

visar hur svetten transporteras upp på huden följer kameran med i rörelsen och visar sedan 

ovansidan av huden. Tittarna får se hur huden ser ut både inuti och ovan på, genom tydliga 

bilder. 

Interaktion 

Berättarrösten skapar en relation till tittarna genom att säga ”vi människor kan få gåshud”, 

interaktionen är grupporienterad i sitt slag då berättarrösten talar till flera människor. Genom 

detta uttalande skapas en relation mellan filmen och tittarna, då både berättarrösten och tittarna 

är människor. I filmen saknas frågor som ställs till tittarna. 

Innehåll 

Ett exempel är då filmens berättarröst förklarar sambandet mellan håret på människors kroppar 

och djurens päls. Att det är samma funktion som gör att håret på människors kroppar reser sig 

då de har gåshud som när djurens päls burrar upp sig för att bevara värmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Djuren har ytterligare en möjlighet att skydda sig mot kyla. Vid minusgrader 

burrar de upp pälsen och skapar på så vis ett isolerande luftskikt. Vi människor kan 

få gås hud. Små muskler inne i huden vid hårstråna drar ihop sig och håren reser 

sig. Men människan har så lite behåring att den funktionen knappt fungerar.” 

Bild 7: visar ett klipp från filmen 

Huden -reglering av 

kroppstemperaturen. Bilden är en 

genomskärning av huden och visar 

svettkörtlarnas produktion av svett. 

Bild 8: visar ett klipp från filmen 

Huden -reglering av 

kroppstemperaturen. Bilden visar 

hudens yta och hur en svettdroppe 

tränger upp genom en por. 

Bild 9: visar ett klipp från filmen Huden -reglering 

av kroppstemperaturen. Bilden visar än människas 

arm då den har gåshud och håren är resta. 

Bild 10: visar ett klipp från filmen Huden -reglering 

av kroppstemperaturen. Bilden visar djur med päls 

som befinner sig utomhus och bland snö. 
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Samverkan mellan berättarrösten och bilderna bygger upp ett meningsskapande hos tittarna. 

Filmen försöker med hjälp av både tal och bilder visa likheter mellan människors och djurs 

kroppsbehåring och vilka funktioner dessa har.  

 

6.3 Film 3: Huden -kroppens sinnesorgan 

Allmän beskrivning 

Filmen handlar om huden som sinnesorgan, hur människor med dess hjälp känner av tryck, 

beröring och smärta. Hur vår hud låter oss känna av kallt och varmt. Filmen beskriver hur 

dessa processer sker i vår hud och hur den samverkar med andra organ för att våra kroppar 

ska reagera på dessa händelser. 

Relation till kursplan  

Filmen berör huden som sinnesorgan vilket gör att det finns en relation till kursplanen finns 

(Skolverket, 2018, s. 166). 

Representation  

 

 

 

 

 

 

 

Filmen visar två olika representationer av huden. Bild 11 visar huden genom en bild av ett 

barns nakna fot och bild 12 är en animerad genomskärning av huden med dess olika delar.  

Interaktion 

Ett exempel från filmen är då bild 11 visas i filmen talar berättarrösten om att vi kan känna 

tryck och beröring genom med hjälp av huden.  

”Huden är vårt viktigaste sinnesorgan. Vi kan känna tryck och beröring med hjälp 

av den”. 

Då berättarrösten talar om Vi ska det underförstås att filmen talar om vi människor, då 

berättarrösten precis som tittarna är människor skapas en relation sinsemellan. Även denna 

film har en grupporienterad interaktion med tittarna. Filmen saknar frågor som riktar sig mot 

tittarna. 

 

 

 

Bild 11: visar ett klipp från filmen Huden -

kroppens sinnesorgan. Bilden visar fingrar 

som kittlar en fotsula. 

Bild 12: visar ett klipp från filmen Huden -

kroppens sinnesorgan. Bilden är en 

genomskärning av huden och dess delar 

samt visar känselkroppar som sitter i 

överhuden. 
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Innehåll 

Filmens innehåll presenteras genom en berättarröst och bilder av olika slag. Berättarrösten är 

lugn och talar tydligt, bilderna är tydliga i sina utformningar. 

 

 

 

 

 

 

”Känselkroppar i överhuden reagerar på den allra lättaste beröring.” 

I denna sekvens av filmen samverkar ljud och bild för att ett meningsskapande ska ske hos 

tittarna. Berättarrösten talar om känselkroppar som sitter i överhuden, samtidigt visas en 

genomskärning av överhuden och känselkropparna synliggörs genom ljusa ringar som verkar 

pulserande från dessa. Genom att tydligt förklara processen och samtidigt visa 

händelseförloppet ökar tittarnas möjlighet till meningsskapande och på så vis uppstår en 

förståelse över fenomenet. 

 

6.4 Film 4: Huden -risker med UV-strålning 

Allmän beskrivning 

Filmen berättar om vad som sker inuti huden när den utsätts för solens UV-strålar. Den tar 

även upp risker som finns med att huden utsätts för solens strålar. Kort går den även in på 

ofarliga pigmentförändringar som kan ske i huden, såsom leverfläckar och födelsemärken. 

Relation till kursplan 

Filmen handlar om huden och dess utseende samt sjukdomen hudcancer. Hudcancer är en 

vanlig sjukdom som kan drabba huden. Det står i kursplanen för biologi för årskurs 4–6 att 

eleverna ska lära sig om några vanliga sjukdomar hur de kan förebyggas och botas (Skolverket, 

2018, s. 166), det gör att filmen kan relateras till kursplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13: visar ett klipp från filmen Huden -

kroppens sinnesorgan. Bilden visar hur 

känselkroppar registrerar beröring och 

tryck. 
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Representation  

Denna films innehåll utgörs av bilder av olika slag, både rörliga-, stillbilder och 

genomskärningar av huden. 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bild är ett exempel på en tydlig representation på en genomskärning av huden och dess 

delar, vilket ger tittarna ett ökat meningsskapande för huden och dess delar. 

Interaktion 

Filmen saknar ett relationsskapande och det ställs inga frågor till tittarna. 

Innehåll 

Kategorin uppfylls då filmen tar upp att all rodnad på huden är en skada, och att solens UV-

strålning kan leda till skador i cellernas arvsmassa, vilket kan leda till hudcancer. 

 

  

 

 

 

 

”Innan melaninet har ryckt in för att skydda överhuden kan huden redan ha blivit 

ordentligt bränd. All rodnad tyder på en skada och under årens lopp så summerar 

huden ihop skadorna. Solens ultravioletta strålning kan skada cellernas arvsmassa 

och det kan leda till att man drabbas av hudcancer. Cancer uppstår när cellerna 

börjar dela sig okontrollerat och sår bildas. Hudcancer kan oftast botas om den 

upptäcks i tid.”  

I dessa sekvenser av filmen samverkar ljud och bilder för att öka ett meningsskapande hos 

tittarna. Bild 16 visar hur huden påverkas av att vara utsatt för solljus, den får en rodnad. Bild 

17 visar hur hudcancer kan se ut på huden. Tillsammans med dessa bilder och berättarrösten 

som förklarar hur dessa fenomen hänger samman kan tittarna få en ökad förståelse för detta. 

 

 

Bild 15: visar ett klipp från filmen 

Huden -risker med UV-strålning. Bilden 

visar en genomskärning av hudens lager 

samt pigmentceller som producerar 

melanin. 

Bild 16: visar ett klipp från filmen 

Huden -risker med UV-strålning. 

Bilden visar en rodnad hud. 

Bild 17: visar ett klipp från filmen 

Huden -risker med UV-strålning. 

Bilden visar hudcancer. 
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6.5 Film 5: Huden -skydd och vård 

Allmän beskrivning 

Filmen handlar om hur människor på bästa sätt ska vårda och skydda huden. Den beskriver 

även hur pormaskar och finnar uppstår och vad en person kan göra för att behandla och 

motverka dessa. 

Relation till kursplan 

Genom att filmens innehåll handlar om hur människor kan skydda och ta hand om sin hud visar 

filmen på en relation till rådande kursplan (Skolverket, 2018, s. 166).  

Representation 

Genom rörligabilder och genomskärningar av huden uppfylls kravet representation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna och genomskärningarna är tydliga och enkla att förstå. När delar inuti huden 

presenteras tydliggörs dessa genom att göra dem ljusare eller rörliga. Bild 18 visar huden på en 

människa, hur den ser ut genom våra ögon. Bilderna 19 och 20 är animerade genomskärningar 

av hur huden ser ut inuti och ovan på. Dessa bilder är enkla att förstå och de ger tittarna 

möjligheten till ett ökat meningsskapande och förståelse. 

 

 

 

 

Bild 18: visar ett klipp från filmen Huden 

-skydd och vård. Bilden visar solkräm 

som smörjs in på huden. 

Bild 19: visar ett klipp från filmen Huden -skydd 

och vård. Bilden är en genomskärning av huden 

och visar talgproduktion. 

Bild 20: visar ett klipp från filmen Huden -skydd 

och vård. Bilden är en genomskärning av huden 

och visar hur en finne bildas. 
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Interaktion 

Filmen försöker skapa en relation med tittarna då den tar upp att människor måste ta hand om 

och vårda vår hud. 

”Ta hand om din hud, den ska skydda dig genom hela livet.” 

Denna mening skapar en relation mellan filmen och tittarna. Den uppmanar tittarna att ta hand 

om sin hud för den ska skydda deras kroppar resten av deras liv. Denna interaktion är preciserad 

av sitt slag, då berättarrösten talar till den person som tittar. Filmen saknar frågor som ställs till 

tittarna. 

 

Innehåll 

Innehållet i filmen presenteras via tal och olika bilder. Berättarrösten är lugn och tydlig, vilket 

tillsammans med bilder tydliggör innehållet för tittarna.  

”Det händer att någon av hudens alla funktioner rubbas. Det kan tillexempel ske en 

över produktion i talgkörtlarna som visar sig i form av pormaskar. Pormaskar 

uppstår när det bildas en för stor mängd talg i huden. Om talgen har svårt att ta sig 

ut ur hårroten och om det dessutom kommer in bakterier så blir pormasken lätt 

inflammerad. Då uppstår en liten böld, en finne.” 

Bilderna 19 och 20 tillsammans med berättarrösten under dessa sekvenser (se kursiveringen 

ovan) gör att tittarna ökar sitt meningsskapande och där med sin förståelse för hur en finne 

kan uppstå i huden. Detta sker genom att visa hur detta sker genom animerade 

genomskärningar och tillsammans med berättarrösten som förklarar händelseförloppet.  

 

6.6 Film 6: Din kropp-svenska som andraspråk: huden 

Allmän beskrivning 

Filmen beskriver huden som kroppens största organ, sinnesorgan och hur huden reglerar 

kroppstemperaturen. 

Relation till kursplan 

Denna film tar upp huden som organ och dess funktioner, vilket gör att den relaterar till rådande 

kursplan (Skolverket, 2018, s. 166). 

Representation 

Representationerna för huden görs genom bilder och genomskärningar av huden och dessa 

tillsammans med berättarrösten gör att innehållet blir lättförståeligt. Ett exempel på detta är när 

filmen tar upp huden som känselorgan. Tillsammans med bild och ljud kan tittarna få en 

upplevelse av hur det känns på huden. 



 

 

27 

 

 

 

”Huden är full av känselceller som skickar olika meddelanden till 

hjärnan när något är kallt….”  

”-Uuuuusch….”  

 

 

 

”Varmt…” 

”-aaaaa…” 

 

 

 

 

 

 

”vasst..”  

”-Aajj!” 

 

 

 

 

”-Ooooaaaa”  

”…eller mjukt och skönt.” 

 

 

 

 

 

Dessa sekvenser visar genomskärningar av huden som representeras genom enkla och tydliga 

animationer. De olika sinnesberöringarna representeras även med hjälp av ljudliga läten för att 

Bild 22: visar ett klipp från 

filmen Din kropp -svenska som 

andraspråk: huden. Bilden visar 

en genomskärning av huden, ett 

ansikte med känseluttryck och 

en isbit som dras över huden. 

Bild 23: visar ett klipp från 

filmen Din kropp -svenska som 

andraspråk: huden. Bilden visar 

en genomskärning av huden, ett 

ansikte med känseluttryck och 

en tänd tändsticka som dras mot 

huden. 

Bild 24: visar ett klipp från 

filmen Din kropp -svenska som 

andraspråk: huden. Bilden 

visar en genomskärning av 

huden, ett ansikte med 

känseluttryck och en nål som 

sticks in i huden. 

Bild 24: visar ett klipp från 

filmen Din kropp -svenska 

som andraspråk: huden. 

Bilden visar en 

genomskärning av huden, 

ett ansikte med 

känseluttryck och en 

maskrosboll. 
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förstärka dessa känslor. Dessa olika typer av representationer leder till att tittarna ökar sin 

förståelse över fenomenen. 

Interaktion 

Då filmen tar upp gåshud som kan uppstå på huden genom att hårstråna reser på sig uppfylls 

den interpersonella kategorin, då talar berättaren direkt till tittarna. 

 

 

 

 

 

 

 

”I läderhuden finns, förutom känselceller, också hårsäckar. Ur dem växer 

hårstrån. Bredvid varje hårstrå finns en liten muskel som gör att håret kan resa 

sig. När du får gåshud när du fryser är det den muskel som jobbar.”  

Under denna sekvens av filmen talar berättarrösten om hur gåshud uppstår och genom att säga 

den sista meningen (se kursiverad text ovan) skapas en relation mellan filmen och tittarna. 

Denna relation gör att tittarna får ett ökat meningsskapande och en större förståelse för hur 

gåshud uppstår i deras hud. Interaktionen är här utav precist slag, då berättarrösten riktar sig 

direkt emot en tittare. 

Innehåll 

Ett exempel på hur innehållet förmedlas i filmen är då en förklaring ges för den smutsiga raden 

som blir kvar i badkaret. 

 

 

 

 

 

 

”Överhuden byts ut hela tiden. Det märker man när man badar. Den smutsiga 

raden som blir kvar i badkaret när vattnet rinner ut är just gammal hud.” 

Bild 27 tillsammans med berättarrösten för detta inslag i filmen gör att tittarna på ett lätt sätt 

kan bygga upp ett meningsskapande och på så vis en förståelse för vad randen som blir kvar 

efter ett badat består av. Många människor har badkar hemma och kan då relatera till hur 

denna rand ser hur.  

Bild 27: visar ett klipp från filmen Din 

kropp -svenska som andraspråk: 

huden. Bilden visar en kvinna som 

badar i ett badkar med skum. 

Bild 26: visar ett klipp från filmen Din 

kropp -svenska som andraspråk: huden. 

Bilden visar en genomskärning av huden 

och ett hårstrå, hårsäck och muskel 

synliggörs genom att de belyses. 
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Det finns en repetition över innehållet i slutet av faktafilmen, vilket bör nämnas även då inte 

detta är en kategori. Repetitioner möjliggör ytterligare tillfällen för att inhämta kunskaper, 

vilka kan ha missats eller glömts bort av tittarna. Filmen saknar frågor som ställs till tittarna. 

6.7 Film 7: Våra sinnen -huden 

Allmän beskrivning 

Filmen handlar om huden som sinnesorgan och vad sker inuti och ovanpå den då den reagerar 

på tryck eller beröring. 

Relation till kursplan 

Då filmen handlar om huden som sinnesorgan har den en relation till rådande kursplan 

(Skolverket, 2018, s. 166).  

Representation 

I filmen förekommer rörligabilder och genomskärningar av huden. Tillsammans med dessa 

bilder och med berättarrösten görs innehållet lättförståeligt och tydligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28 visar en animerad genomskärning av huden och hur känselkropparna och nerverna 

ligger ordnade i huden. Denna bild är tydlig och enkel att förstå för tittarna. Bild 29 visar hur 

ett sår i huden kan se ut. Båda dessa bilder är exempel på hur huden representeras i filmen. 

Interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

”Alla har vi väll haft kalla tår eller fingrar en vinterdag, varit varma och svettiga 

en varm sommardag eller kanske skurit oss så det gjort ont?” 

Bild 31: visar ett klipp från filmen 

Våra sinnen -huden. Bilden visar 

en tjej som ligger på en 

sandstrand under vad som ser ut 

vara en varm sommardag. 

Bild 30: visar ett klipp från filmen 

Våra sinnen -huden. Bilden visar 

två snowboardåkare som tar sig 

fram på snön. 

Bild 29: visar ett klipp från 

filmen Våra sinnen -huden. 

Bilden visar sår på huden och en 

hand med en kompress. 

Bild 28: Visar ett klipp ur filmen 

Våra sinnen -huden. Bilden visar 

en animerad genomskärning av 

huden och olika känselkroppar och 

nerver. 
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Dessa ovanstående bilder tillsammans med bild nummer 29 och med berättarrösten (se 

ovanstående kursiverad text) är exempel på hur filmen skapar en relation till tittarna. De flesta 

människor har någon gång varit med om dessa saker och kan då relatera till dessa situationer. 

Då berättarrösten talar till tittarna genom att säga Alla har vi… skapas en relation till tittarna då 

de tänker tillbaka till när de någon gång har befunnit sig i dessa situationer. Filmen har en 

interaktion av grupporienterat slag då berättarrösten talar till flera åhörare. Detta göra att 

tittarnas meningsskapande och förståelse för dessa situationerna ökar. Filmen saknar frågor som 

ställs till tittarna. 

Innehåll 

Berättarrösten är lugn och saklig och bilderna är beskrivande och tydliga.  

 

”Det består av flera olika typer av känselkroppar. En sort 

registrerar kyla,” 

 

 

 

 

 

”en annan värme,” 

 

 

 

 

 

 

”en tredje beröring”  

 

 

 

  

Bild 33: visar ett klipp från filmen 

Våra sinnen -huden. Bilden visar 

en öppen låga i en smedja. En 

hand håller i en tång som sticks in 

i lågan. 

Bild 34: visar ett klipp från filmen 

Våra sinnen -huden. Bilden visar 

hur ett massageredskap masserar 

ovansidan av en hand. 

Bild 32: Bilden är ett klipp från 

filmen Våra sinnen -huden. Bilden 

visar en hand som håller i en isbit. 
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”och en fjärde tryck. Smärta registreras av fria nervtrådar.” 

 

 

 

 

 

Bilderna tillsammans med berättarrösten gör att tittarna bygger upp sitt meningsskapande, 

detta genom att både se och höra vad som berättas.  

 

Analyserna för dessa sju filmer har sammanfattats i ett kodningsschema (se bilaga 1), vilket gör 

det överskådligt lättare för att se likheter och skillnader. 

 

 

  

Bild 35: visar ett klipp från filmen 

Våra sinnen huden. Bilden visar 

hur en tumme trycks ner på huden 

och lämnar ett märke efter sig. 
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7. Diskussion 

I denna del presenteras reflektioner över vilka konsekvenser resultatet har när det gäller studiens 

frågeställning, vilken är: vilka multimodala pedagogiska kvalitéer uppfyller pedagogiska filmer 

om naturvetenskapliga fenomen och system? Därefter kommer reflektioner kring studiens 

metodval. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Relation till kursplan 

Alla de studerade faktafilmerna har relation till rådande kursplan. De tar upp innehåll som kan 

relateras till kursplanens centrala innehåll för biologi och området kroppen för årskurs 4–6, 

dock tar inte varje film upp samma innehåll. En av filmerna handlar tillexempel om hur huden 

ska vårdas, en annan om huden som kroppens känselorgan. Film nummer 6 (Din kropp -svenska 

som andraspråk: huden) handlar om huden som sinnesorgan och som skydd för de inre organen. 

Det är den enda av filmerna som har med flera olika funktioner för huden.  

Önskas en bredare, mer allomfattande bild över huden, dess uppbyggnad, funktioner och vård 

och skötsel av huden; skulle följande filmer rekommendera att ses efter varandra: filmerna 1, 

2, 3, 4 och 5. Dessa filmer innehåller fakta om kroppens olika delar och tillsammans får tittarna 

en mer helomfattande bild över huden som organ och dess funktioner för människors kroppar. 

 

7.1.2 Representation  

Via representationer av huden i form av tydliga och enkla bilder och animationer skapar 

faktafilmerna ett ökat meningsskapande för eleverna, vilket leder till en ökad förståelse över 

huden och dess funktioner. Det är med andra ord filmernas visuella teckenvärld som erbjuder 

ett ökat meningsskapande (Magnusson, 2014, s.239) för eleverna. Meningen hos eleverna 

skapas genom att de kan upprätta en ökad personlig kontakt till filmernas innehåll via rörliga 

och stilla bilder. Bilderna skapar visuell förståelse över mening, vilket leder till lärande (Jewitt 

et al. 2001, s.16). För faktafilmen som multimodal miljö är det social semiotik som utgör 

centrum och som kan användas för att representera och kommunicera. Med andra ord är det 

betydelsen för olika föremål som möjliggör meningsskapandet. 

Faktafilmerna innehåller både animerade och rörliga bilder över huden. Det mest 

förekommande är dock rörligabilder av huden, där människors hud syns då filmerna talar om 

huden. Däremot är det vanligare att filmerna använder sig av animerade bilder då filmerna 

förklarar preciserade händelser inuti huden. 

 

7.1.3 Interaktion  

Alla filmer förutom en har någon form av interaktion med tittarna. Denna interaktion framträder 

genom att berättarrösten i filmerna tilltalar tittarna genom att säga Du eller Vi. Detta skapar en 

relation till tittarna som leder till ett ökat meningsskapande och en djupare förståelse. 

Film nummer 4 (Huden -risker med UV-strålning) är den enda av filmerna som helt saknar 

interaktion med tittarna. Detta kan kopplas till Selanders (2007, s.170) dubbla didaktiska 
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utmaning. Denna utmaning handlar om förståelsen över att det krävs anpassning för den nya 

tekniken så att den kan skapa förutsättningar för delaktighet, användarkontroll och flexibilitet. 

Jewitt et al. (2001, s.17) skriver även om detta då författarna menar att kommunikation måste 

ske medvetet av alla deltagare. Detta ligger nära en av de fallgropar som Kress och Selander 

(2012, s.267) talar om och vilken kan uppstå när det gäller retorik och design. Interaktion med 

tittarna hade kunnat öka deras meningsskapande och förståelse då de genom frågor hade fått 

fundera och på så vis kunnat få en djupare förståelse över ämnesområdet. Meningsskapandet 

hos tittarna skulle bli större om filmen ställer direkta frågor till tittarna. Frågor skulle göra 

tittarna mer aktiva lyssnare, vilket ökar deras meningsskapande och lärande. 

Analysen visar att interaktion av två olika slag förekommer bland filmerna, precist och 

grupporienterat. Filmerna 5 och 6 innehåller en mer precis interaktion genom att 

berättarrösterna i dessa båda filmer riktar sig till en åhörare. Genom att berättarrösten tilltalar 

tittarna du, skapas en mer direkt interaktion med de enskilda åhörarna gentemot om 

berättarrösten hade tilltalat dem med vi.  

 

7.1.4 Innehåll 

Språket i samtliga faktafilmer presenterar innehållet på ett enkelt och lättförståeligt, vilket 

stämmer överens men Marners (1998, s.28) syn av språket i dagens läroböcker. I likhet med 

dagens läroböcker har faktafilmerna många bilder, vilka ges en förklaring till med hjälp av en 

berättarröst och i vissa fall även med text. Bilder i sig förmedlar en viss typ av information, 

vilket genom språket hade förmedlats på ett sämre sätt (Marner, 1998, s.28). Närhet skapas 

genom bilder enligt Marner (1998, s.24–25) och faktafilmerna om huden låter oss komma 

riktigt nära för att ta del av vad som sker utanpå och inuti huden. En annan likhet med dagens 

läroböcker är att filmerna är icke linjära till sitt sätt med flera enheter som är påbörjade och 

avslutade. Bildernas enkelhet tillsammans med berättarröstens lugn och tydlighet gör att 

tittarnas möjlighet till meningsskapande ökar, vilket leder till ett ökat lärande. 

 

7.1.5 Sammanfattning 

Genom sajten Sli.se har lärare och elever tillgång till 12 161 olika faktafilmer, lärare har med 

andra ord fått verktygen för att skapa mening (Kress och Selander, 2012, s.266). Vilka 

multimodala pedagogiska kvalitéer uppfyller pedagogiska filmer om naturvetenskapliga 

fenomen och system? Dessa filmer uppfyller multimodala pedagogiska kvalitéter i form av att 

deras representationer för huden i faktafilmerna är meningsskapande, berättarrösterna är lugna 

och tydliga vilket leder till ett ökat meningsskapande, som gör att faktafilmernas innehåll 

presenteras på ett förståeligt sätt. Faktafilmerna ställer innehållet i relation till världen. Genom 

att faktafilmerna tilltalar tittarna då de säger du och vi skapas en relation vilket leder till 

meningsskapande hos eleverna. Användandet av olika teckenvärldar och medier inom skolan 

kan bidra till att lärare och elever är flexibla för de förändringar som sker i vårt samhälle. 

Faktafilmernas representationer för huden, i form av genomskärningar och bilder på huden, 

möjliggör ett ökat meningsskapande och lärande för eleverna. Tillsammans skapar alla de 

uppsatta kategorierna för faktafilmerna en struktur för den didaktiska designen, vilket Selander 

(2007, s.170) skriver möjliggör användarstyrningen, samt precision och relevans i olika 

lärsituationer. Det är viktigt att lärare vet hur de kan använda verktyg och i vilka situationer de 

bäst kan användas i vilket Jewitt et al., (2001, s.17) talar om. 
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Något oväntat var att faktafilm nummer 6 (Din kropp -svenska som andraspråk) hade en 

repetition i slutet, vilket möjliggjorde ytterligare en chans att ta till sig innehållet och skapa en 

djupare förståelse. Detta var dock ingen uppsatt kategori i kodningsschemat, men då 

repetitioner ger elever möjlighet att ta till sig innehåll som de missat eller som de inte riktigt 

förstått och på så vis ytterligare lärmöjligheter bör detta påpekas. Repetition skulle mycket väl 

kunna sättas upp som en kategori i kodningsschemat för att öka elevernas lärande. Kategorin 

skulle även enkelt kunna kompenseras om den inte uppfylls, då genom att läraren efter filmen 

ställer frågor om filmens innehåll. Men då repetition inte är av multimodal pedagogik, hade 

denna kategori inte sattas upp då kodningsschemat skapades. Dock sattes denna kategori upp 

då det inte finns någon instans som inspekterar läromedel. Valet gjordes för att säkerställa så 

att faktafilmerna som skulle analyseras faktiskt tog upp innehåll som finns med i kursplanens 

centrala innehåll för ämnet biologi.  

Detta kodningsschema kan lärare värdera multimodala pedagogiska kvalitéer i faktafilmer från 

den digitala sajten Sli.se, så att de kan verka stödjande för elevernas lärande om området huden. 

Faktafilmerna om huden på sli.se uppfyllde inte alla kriterier som var uppsatta för analysen. De 

flesta av filmerna innehar delar av de uppsatta kategorierna för analys. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Innehållsanalys som metod har möjliggjort ett flexibelt tillvägagångssätt då det gav ett fritt sätt 

kunnat upprätta olika kategorier, vilka sedan har kunnat användas för att analysera de valda 

faktafilmerna. De sju faktafilmerna har på ett konsekvent sätt analyserats utefter de uppsatta 

kategorierna i det tillverkade kodningsschemat, vilket skapar en ökad reliabilitet för studien. 

Denna studies styrkor ligger i valet av metod då en förklaring har getts på ett tydligt och enkelt 

sätt för hur genomförandet av studien har gått till väga när det gäller urval och hur tillverkningen 

av ett kodningsschema har skett, vilket ger en ökad validitet för studien. Validiteten är enligt 

Denscombe (2009, s. 378) kopplad till studiens noggrannhet och precision i data. Grunden för 

validitet ligger i lämpligheten hos studiens data för undersökningen och om data har mätts på 

ett korrekt sätt. Förklaringarna gör det enkelt för andra att göra om studien eller att göra en 

uppföljning på studien.  

Det finns dock en svaghet med kodningsscheman, då den för andra kodare har 

tolkningsutrymme, vilket har med reliabiliteten att göra. Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, 

handlar om neutralitet i ett forskningsinstrument och om det visar samma sak vid ett annat 

tillfälle (Denscombe, 2009, s. 378). Tolkningsutrymmet i kodningsschemat gör att det finns 

möjlighet i hur de uppsatta kategorierna tolkas, vilket gör att det kan skilja sig i hur olika 

personer analyserar faktafilmerna utefter kodningsschemat därmed är reliabiliteten lägre. Hur 

analyseringen påverkar resultatet av studien, gör att om någon annan analyserar faktafilmerna 

med detta kodningsschema finns risken att resultatet skulle kunna skilja sig åt. Däremot är det 

omöjligt att komma bort ifrån tolkningsutrymmet när det gäller kodningsscheman, då 

tolkningsrisken finns i alla uppsatta kodningsscheman.  

Reliabiliteten påverkas även då studien bygger på faktafilmer på sajten Sli.se, där en del av 

faktafilmerna är tidsbegränsade och det kan även läggas till fler faktafilmer. Studien har en 

faktafilm vilken är tidsbegränsad till den 30 juni. Därmed är reliabiliteten och representativitet 

svag hos studien. Därav kan studien endast relateras till skrivande stund, vilket medför att om 
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forskningsinstrumentet skulle göras om vid ett senare tillfälle skulle resultatet med stor säkerhet 

vara annorlunda.  

Studien är endast gjord på sju faktafilmer, varav fem är gjorda i Tyskland, en i USA och en i 

Sverige. Tyskland och USA har sina egna läroplaner vilka skiljer sig från den svenska 

läroplanen, detta kan påverka innehållet i faktafilmerna och är något som bör funderas på. 

Ytterligare en svaghet är att innehållsanalyser kan anses vara ateoretiska, vilket menas med att 

det centrala för innehållsanalyser kan anses vara det som går att mäta och inte det av teoretisk 

relevans.  

Faktafilmernas berättarröster transkriberades för att tydligare kunna synliggöra kategorier i 

kodningsschemat. Transkribering är tidskrävande och kräver att forskaren har full 

koncentration och ordagrant skriver ner vad som sägs. Under transkriberingen för denna studie 

krävdes det att filmerna pausades och spolades tillbaka flera gånger för att vara säker på att det 

som sades skrevs ned ordagrant. Detta var därmed ett tidskrävande arbete men gav däremot 

enkelhet för studiens analyseringsfas. 

 

7.3 Implikationer för praktiken 

Denna studie har betydelse för lärarprofessionen då den kan fungera som ett verktyg för att 

värdera faktafilmer som ska användas i praktiken. Analysmodellen gör det möjligt att analysera 

faktafilmernas multimodala pedagogiska kvalitéter. Därmed inte sagt att faktafilmer som inte 

uppfyller de uppsatta kategorierna i kodningsschemat är olämpliga att visa i pedagogiskt syfte. 

Utan de kan mycket väl visas med vetskapen om vilka anpassningar som krävs för att uppfylla 

samtliga kategorier i kodningsschemat. Läraren kan med andra ord visa samtliga filmer och 

med hjälp av kodningsschemat kunna utforma lektionen så att alla kategorier i kodningsschemat 

uppfylls. Detta gör att lärarna kan öka elevernas möjligheter till meningsskapande och lärande. 

Då de uppsatta kategorierna i kodningsschemat inte är specifika för just området huden finns 

det möjlighet att använda analysmodellen även för faktafilmer inom andra naturvetenskapliga 

områden. Detta ökar vikten av min studie för yrkesverksamma lärare då dessa kan göra 

medvetna val för att kompensera de icke uppfyllda kategorierna och på så vis öka de 

multimodala pedagogiska kvalitéterna, vilket leder till att eleverna ökar sitt meningsskapande 

och därmed sitt lärande. 
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7.4 Konklusion 

Hur ska då lärare tänka då de väljer faktafilmer för sin undervisning? Ett alternativ är att titta 

på den multimodala pedagogik som finns i faktafilmerna. Faktafilmerna som denna studie har 

analyserat innehåller multimodal pedagogik, vilket gör att de ökar tittarnas meningsskapande 

och därigenom ökas deras lärande. 

Även om faktafilmerna saknar något eller några kategorier i kodningsschemat kan lärare 

mycket väl kan använda sig av dem, men att de har i åtanke att kompensera de saknade 

kriterierna. Exempelvis kan läraren pausa filmen och ställa frågor till eleverna under 

faktafilmens gång eller efteråt för att kompensera den sakande interaktionen. Dock kan det vara 

svårt att kompensera för kriteriet interpersonell betydelse, ett försök skulle kunna vara att 

läraren innan faktafilmen uppmanar eleverna att tänka att detta sker inuti deras kroppar, men 

det blir dock aldrig samma sak som att faktafilmen hade tilltalat dem genom ni eller du.   

Kodningsschemat som analysmodell borde även fungera för att värdera kvaliteter på andra 

faktafilmer, vilka finns tillgängliga på andra sajter, då dess kriterier är övergripliga och inte 

specifika för just multimodal pedagogiska kvalitéter om huden. Detta analysmodellen gör att 

lärare kan värdera faktafilmers multimodal pedagogiska kvalitéter och på så vis överväga om 

de ska visa faktafilmen och då kompensera för eventuellt saknade kriterium, eller söka efter 

andra faktafilmer som uppfyller samtliga uppsatta kriterium. Analysmodellen är ett verktyg för 

yrkesverksamma lärare för att kunna synliggöra multimodal pedagogiska kvalitéter hos 

faktafilmer. 

För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka de semiotiska aspekterna i läromedel 

för de naturorienterande ämnena. Detta för att det har visat sig att bilderna i matematikböckerna 

inte alltid stämmer överens med uppgifterna på den aktuella sidan, vilket kan vara vilseledande 

för eleverna. Vad är det bilderna visar i läromedelsböckerna för naturvetenskap? Stämmer 

bilderna ihop med vad texterna handlar om?   

 

7.5 Egna lärdomar 

Mina lärdomar av denna studies genomförande är att lärare inte ska köpa alla filmer rakt av, de 

behöver analysera dem för att kunna urskilja deras multimodala pedagogiska kvalitéter. Vilket 

lärare även behöver göra med läromedelsböcker, då det inte finns någon statlig granskning av 

dessa. Genom dessa kvalitéter kan elevernas meningsskapande och på så vis lärande öka. Med 

hjälp av mitt konstruerade kodningsschema har ett verktyg skapats för att analysera 

faktafilmernas multimodala pedagogiska kvalitéter, dock finns alltid tolkningsrisken, vilket gör 

att analyseringen av faktafilmer kan skilja sig åt beroende på vem som analyserar. Genom 

analysmodellen har lärare möjlighet att kritiskt granska faktafilmer så att elevernas möjlighet 

till lärande ökar.  

Arbetet med denna studie har lärt mig att det är viktigt att forskare verkligen läser in sig på 

teoretisk utgångspunkt och metodval. En del texter kan vara krångliga att läsa och förstå. Dessa 

typer av texter kan det vara bra att även någon annan läser, för att på så vis försäkra sig om att 

förståelsen över texten är korrekt. Om forskare misstolkar texten kan detta skapa problem 

senare i arbetet när de ska börja analysera. Det är även viktigt att skriva utförligt om de 

kategorier som ska ligga till grund för kodningsschemat. Om detta inte görs ökar risken för 

tolkning, vilket gör att resultatet kan ifrågasättas.  



 

 

37 

 

8. Referenser 

8.1 Källmaterial  

Huden-hudens uppbyggnad https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72581 

Huden -reglering av kroppstemperaturen 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72582 

Huden -kroppens sinnesorgan https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72583 

Huden -risker med UV-strålning 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72584 

Huden -skydd och vård https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72585 

Din kropp -svenska som andraspråk: huden 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U104400-01 

Våra sinnen -huden https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS72265 

8.2 Litteratur 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Edvardsson, J., Godhe, A. & Magnusson, P. (2018). Digitalisering, literacy och 

multimodalitet. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

Halliday, M.A.K. (2004). An introduction to functional grammar. (3. ed.) London: Arnold. 

Kress, G.R. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge. 

Kress, G. & Selander, S. (2012). Multimodal design, learning and cultures of recognition. The 

internet and higher education, vol.15(4). 265-268. DIO: 10.1016/j.iheduc.2011.12.003 

Jewitt, C., Kress, G., Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). Exploring learning through visual, 

actional and linguistic communication: the multimodal environment of a science classroom. 

Educational review, vol. 53(1), 5–18. DOI: 10.1080/00131910120033600  

Lenemark, C. (red 2012). Litteraturens nätverk: berättande på internet. Lund: 

Studentlitteratur. 

Liberg, C & Säljö, R. (2017). Grundläggande färdigheter -att bli medborgare. I Lundgren, 

U.P., Säljö, R. & Liberg, C.  (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (4., [rev. 

och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Lundgren, U.P. & Säljö, R. (2017). Skolans tidiga historia och utveckling -från skrivarskola i 

Mesopotamien till folkskola i Sverige. I Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C.  (red.), 

Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (4., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: 

Natur & kultur.  

Magnusson, P. (2014). Meningsskapandets möjligheter: multimodal teoribildning och 

multiliteracies i skolan. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2014. [Malmö].  



 

 

38 

 

Marner; A. (1998). Multimodalitet – medier, kognition och semiotik. Lärarutbildning och 

forskning i Umeå, (2), 23–39. Hämtad 2019-04-04, från: http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:882229/FULLTEXT01.pdf 

Selander, S. (1989). Historia, kunskap och pedagogiska texter. Kronos:historia i skolan och 

samhälle, 1989, Nr. 2, s. 51–56. Hämtad 2019-04-04, från https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:919886/FULLTEXT01.pdf  

Selander, S. (2007). Didaktisk design: den dubbla utmaningen. Digital kompetanse, vol.2(03), 

162–172. Hämtad 2019-04-04, från: https://www-idunn-no.ezproxy.bib.hh.se/dk/2007 

/03/didaktiskt_design_den_dubbla_utmaningen 

Selander, S. & Kress, G.R. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. (Andra 

upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Sjödén, B. (2015). What makes good educational software?. Diss. (sammanfattning). Lund. 

Skolverket. (2016). It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 

2015. Hämtad 2019-04-04, från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3667 

Sverige. Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2018. (Femte upplagan). Stockholm: Skolverket. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2019-04-04, från: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Walsh, M (2010). Multimodal literacy: what does it mean for classroom practice? Australian 

Journal of Language and Literacy 33(3). 

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser: en studie av 

kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Diss. (sammanfattning) Stockholm: 

Stockholms universitet, 2014. Stockholm. 

Åkerfeldt, A & Selander, S. (2016). Söka och värdera digitala läromedel. I: Digitalisering-

grundskola, gymnasieskola, I Del3. Söka och värdera digitala läromedel. Skolverket: 

Stockholm. Hämtad 2019-04-04, från https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-

digitalisering/Grundskola/201_Leda_och%20_lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/3.%20S%C

3%B6ka%20och%20v%C3%A4rdera%20digitala%20l%C3%A4romedel.pdf 

8.3 Internetkällor 

Läromedelsgranskning. (n.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-04-04, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedelsgranskning 

  



 

 

39 

 

9. Bilaga 1 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Kimberly Rundqvist


