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Abstract
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This is a qualitative study of two newspaper articles from two different newspaper editions,
analysed as multimodal texts. The purpose of this study is to investigate the potential difficulties
to understand the content of the text can meet middle school students when two daily newspaper
articles from Dagens Nyheter and the Metro chosen as teaching material for chemistry. To
achieve the aim, the following questions have been formulated:


How organized two daily newspaper articles Dagens Nyheter and the Metro as
multimodal texts in terms of content, text, images, and other resources?



How interplay of text parts and components with each other in the two newspaper
articles?

Applying didactic multimodal text analysis, based on the model by Stefan Selander, the
structure of the articles is analyzed, as well as the choice of semiotic resources, their potential
meaning, and the different ways that semiotic resources can be interpreted.
The results show that there are several potential difficulties that can meet students who can
influence understanding of the articles content about a chemical phenomenon. Entrusted to all
the difficulties are different, the same factors cause them - the articles illogical text organization,
weak interaction between the various multimodal components as well as the author's
thoughtless choice and use of different semiotic resources and these potentials.
Keywords: daily newspaper articles, teaching material, multimodal texts, pupils, potential
difficulties, chemistry
Nyckelord: dagstidningsartiklar, läromedel, multimodala texter, elever, potentiella svårigheter,
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1. Inledning
Idag ser skolor inte ut som för 10 eller 15 år sedan. Elever och lärare har tillgång till
massmedier, datorer och Internet. Detta gör det lättare att organisera inlärningsprocesser på ett
mer produktivt och intressant sätt. Pedagoger har massor av möjligheter och resurser för att
utveckla både elevers och sin egen kunskap. Men trots de positiva aspekterna konstaterar många
forskare att undervisningen i det naturvetenskapliga området, speciellt i kemi, befinner sig i en
djup kris. Forskning visar att många elever är intresserade av naturvetenskap samtidigt som de
är kritiska till det innehåll och den undervisning som skolan erbjuder. Studier som ROSE
(Relevance of Science Education) visar att det finns ett stort gap mellan det som intresserar
elever och det som vanligtvis undervisas i skolan (Skolverket 2016). Eleverna som studerar är
intresserade av att arbeta med frågor som krävs för deras livssituation, i stället för att utgå från
”torra” vetenskapliga begrepp som förklaras och exemplifieras (Ekborg, Ideland & Malmberg
2009, s.36). Idag behöver ungdomarna kompetenser för att klara av saker som de kommer att
möta utanför skolan och det är kompetenser som handlar mer om att göra än att kunna göra
(Ideland & Malmberg 2009, s.5).
Skolverket hävdar att ett sätt att öka elevers engagemang för kemiämnet och även deras förmåga
att använda sina kunskaper i dagliga situationer, kan vara att låta dem arbeta mer på
kemilektioner med frågor som är aktuella för samhället. ”I den engelskspråkiga litteraturen
benämns samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll socio-scientific issues (SSI). De
beskrivs som frågor som har en naturvetenskaplig bas och är av stor betydelse för samhället”
(Skolverket 2016). Ratcliffe och Grace (2003) beskriver allmänna egenskaper av sådana frågor
som sådant som är viktigt för samhället och har en grund i vetenskap, sådant som innefattar att
bilda åsikter, som ofta är massmedia-rapporterade, som omfattar värderingar och resonemang,
som innebär hänsyn till hållbar utveckling och kräver viss förståelse för sannolikhet och risker.
SSI kan inte bara höja elevernas intresse inom naturvetenskap och kemi, utan kan också stärka
allmänna färdigheter som lagarbete och problemlösning (Lindahl, Rosberg, Ekborg, Ideland,
Malmberg, Rehn, Ottander, Sillfer & Windberg 2011, s.343; Jarman & McClune, 2007;
Ratcliffe & Grace, 2003).
Dagstidningar är enligt SSI-forskare och Skolverket, en av de enklaste vägarna för elevers
möten med naturvetenskap och samhällsfrågor (Skolverket 2016). I läroplanens Centrala
innehåll står att undervisningen i kemi ska behandla bland annat tolkning och granskning av
information till exempel i faktatexter och tidningsartiklar (Skolverket 2011, s.147).
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Anledningen för detta förklaras i Kommentarmaterial till kursplanen i kemi som säger att
elever, genom att de i undervisningen får möta aktuella samhällsfrågor exempelvis i
tidningsartiklar, debattprogram och sociala medier, kan få en bra möjlighet att granska
värderingar, synsätt och intressen bakom utsagor i olika källor (Skolverket 2016, s.8). Men
läroplanen liksom kommentarmaterialet konkretiserar inte vilka typer av tidningsartiklar som
kan användas i undervisningen. Det betyder att lärare själv utifrån sina egna förståelser och
åsikter kan välja i princip vilka som helst trycksaker som ”pedagogiska texter”.

1.1. Vidgat textbegrepp
Forskning har under de senaste decennierna bidragit till en nyanserad syn på vad en text är och
hur texten fungerar. Texter anses inte längre som bara ”skrivna ord på papper” utan innefattar
ofta också många andra resurser för meningsskapande (Danielsson & Selander 2014, s. 17).
Enligt Danielsson och Selander kan texter bestå av flera olika typer av resurser så som bilder,
ord, teckningar, grafer och symboler som tillsammans bildar en helhet. Det kan exempelvis vara
skriven verbaltext som kombineras med olika former av illustrationer, symboler eller
fotografer. ”Varje sådan resurs kan ses som en ”text” i den meningen att den kommunicerar ett
avgränsat budskap som kan förstås i ett specifikt sammanhang.” (Danielsson & Selander 2014,
s. 29). Texter med sådan struktur kallas multimodala, alltså komponerade av olika teckensystem
(Danielsson & Selander 2014, s. 18). Tidningsartiklar innehåller vanligen flera olika
komponenter och teckensystem och kan alltså enligt Danielsson och Selander kategoriseras som
multimodala.
1.2. Forskningsproblem
I läromedelsbegreppet ryms idag inte bara läroböcker, talböcker och arbetsinstruktioner utan
även texter eller andra former av representationer i radio, TV och tidningar (Skolverket 2015).
När man bestämmer sig för att arbeta med dagstidningsartiklar som multimodala texter i en
kemiundervisning måste man utgå från hur texterna är konstruerade - att de är multimodala och
sammansatta av olika delelement, vilka i sin komplexitet kan skapa tolknings-, och
uppfattningssvårigheter för den som ännu inte är bekant eller bara delvis bekant med
ämnesområdet (Danielsson & Selander 2014, s.23). Lärarens uppdrag är att definiera de
potentiella svårigheterna, att undersöka hur och på vilket sätt materialet kan användas samt hur
det är anpassat för elevernas ålder, utveckling, förförståelse och tidigare erfarenheter
(Skolverket 2011, s. 14). Ordet ”potentiella” i den här kontexten betyder ”möjliga” och används
på grund av att alla elever har olika förutsättningar, förkunskaper och prestationsförmågor.
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Medvetenhet om potentiella svårigheter kan tydliggöra för lärare vad de kan göra för att hjälpa
elever att bättre förstå textinnehåll (Skolverket 2016). För att kunna göra det bör lärare själv
kunna hantera multimodala texter och ha en tillräcklig förståelse om hur olika resurser fungerar
(Danielsson & Selander 2014, s.34). Problemet är att pedagoger som idag undervisar kemi och
andra No-ämnen ganska sällan granskar läromedel utifrån ett multimodalt perspektiv. Ofta
beror det på att många lärare saknar redskap att genomföra en sådan granskning (Selander
2002). Lärarens granskning av läromedel fokuseras ganska ofta enbart på vad pedagogiska
texter säger och vilken fakta de förmedlar (Reichenberg 2014, s.86). Samtidigt ignoreras ett
viktigt moment, nämligen att alla delar av en textyta är potentiellt meningsbärande. Bilder,
verbala texter, grafer och andra element var för sig och i samarbete med varandra förmedlar
information. Varje textdel erbjuder olika utmaningar i tolkningsarbetet för att kunna förstå ett
komplext innehåll genom texten (Danielsson & Selander 2014, s.20). Meningen med den här
studien är att inte jämföra två dagstidningsartiklar eller bedöma hur de är lämpliga eller
anpassade för kemiundervisning utan att undersöka de potentiella svårigheter som
mellanstadieelever kan möta i samband med artiklarnas organisation för att därigenom själv
förstå och ge andra lärare redskap att granska liknande och andra typer av läromedel som
multimodala texter.

2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet med den här studien är att undersöka vilka potentiella svårigheter att förstå texters
innehåll kan mellanstadieelever möta när två dagstidningsartiklar väljs som läromedel för
kemiundervisningen. För att uppnå det här syftet har följande frågeställningar formulerats:
1. Hur organiseras två dagstidningsartiklar i Dagens Nyheter och Metro som multimodala
texter när det gäller innehåll, text, bild och andra resurser?
2. Hur samspelar olika textdelar och komponenter med varandra i de två
dagstidningsartiklarna?

3. Teoretisk bakgrund
Som teoretisk bakgrund för att uppnå syftet och svara på ovan formulerade frågor används
socialsemiotiskt teoretiskt perspektiv med fokus på val av textens semiotiska resurser och
modaliteter, dessa potentialer för meningsskapande samt hur meningar uppfattas av läsare.
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3.1. Socialsemiotik
”Semiotik är ett samlingsnamn för teorier om tecken och symboler. Inom traditionell semiotik
studeras texter samt teckensystem och tecken på detaljnivå, isolerade från sitt sammanhang”
(Ferlin 2014, s.23). Orddelen ”socio” i socialsemiotik pekar på det sociala. Allt som innehar
någon betydelse antas grundat i att människor har ett behov att skapa mening tillsammans med
andra och att göra sig förstådda. Det är förklaringen till varför språk och andra
kommunikationssätt ser ut som de gör, enligt socialsemiotiken (Björkvall 2009, s.12). Leijon
och Lindstrand (2012) skriver i sin artikel Socialsemiotik och design för lärande om
socialsemiotiska perspektivet där kommunikation och representation betraktas som sociala
processer av teckenskapande. Tecken är den minsta meningsbärande enheten i en representation
av något och kan beskrivas som en förening eller sammanlänkning av form och innehåll (Leijon
& Lindstrand 2014, s. 176). Representation har fokus på vad en författare eller en
meningskapare vill presentera. I sin tur har kommunikation fokus på hur det kan presenteras för
ett visst auditorium (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis 2001, s. 4). I samband med detta spelar
det stor roll hur mening representeras, kommuniceras och skapas samt hur ett ämne belyses
med hjälp av olika socialt och kulturellt formade semiotiska resurser och semiotiska
modaliteter. Begreppet multimodalitet uppmärksammar att kommunikation mellan människor
alltid sker i flera olika semiotiska modaliteter samtidigt. Semiotisk modalitet är en gemensam
term för alla de semiotiska resurser som används på ett systematiskt sätt för att skapa tecken i
kommunikationen med varandra (Lejon & Lindstrand 2014, s. 174–177). Exempel på
semiotiska resurser och modaliteter kan vara bilder, färg, talat eller skrivit verbalspråk, storlek
och stil av tecken, gester samt många andra. Alla semiotiska modaliteter kan kombineras på
många olika vis i olika medier som tidningar, TV-program eller datorer (Danielsson och
Selander 2014, s. 30).

3.2. Val av semiotiska resurser och modaliteter
I sin artikel Multimodal design, learning and cultures of recognition skriver Kress och Selander
(2012) dessa meningar som belyser ett av de viktigaste momenten för alla multimodala texter:
” As human being we know words, and most of us know how to put them into an
acceptable order to form sentences, and most of us even know to make longer texts
out of these sentences. The process is so routinized that we hardly reflect on what we
do. If we do it well, we are regarded as reasonably competent. At times, we become
aware that we have made a wrong choice, whether of words, or of syntax, and before
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we know it we are in trouble, bigger or smaller. We become aware that we had
choices, of word or syntax, and we did not make the right choice” (Kress & Selander
2012, s. 266).
Det här citatet kan uppfattas som en parallell som Kress och Selander gör mellan en
meningskonstruktion och konstruktion av multimodala texter. När vi pratar med någon väljer
vi lämpliga ord och ordform för att bygga meningar och uttrycka våra tankar. Målet är att den
som lyssnar på oss ska förstå vårt budskap och allt vad vi säger. Om vår motpart har samma
modersmål gör vi det omedvetet och märker inga problem. Svårigheter med förståelse uppstår
när någon som har ett annat modersmål än vi börjar prata med oss. Ett felplacerat ord, ordval
eller en felaktig ordform kan skapa missförstånd och/eller en stark känsla att något är fel. Valet
av olika semiotiska resurser och modaliteter i multimodala texter är enligt Kress och Selander
väldigt viktigt eftersom varje konkret val kan påverka textens kvalitet samt försvåra eller
underlätta tolkning och uppfattning. Detta på grund av att varje semiotisk resurs och modalitet
fungerar både för sig själv och i samspel med de andra i en representation (Leijon & Lindstrand
2014, s. 176). Det i sin tur innebär att motstridiga budskap kan ges via olika semiotiska
modaliteter i en multimodal text eller ett meddelande. Den som förmedlar ett skrivit verbalspråk
kan till exempel motsägas av bild, vilket kan innebära att budskapet blir svårt att förhålla sig
till och tolka (Leijon & Lindstrand 2014, s. 176). En aspekt när det gäller val av semiotiska
resurser och modaliteter är hur de fungerar mer eller mindre väl för olika typer av innehåll
(Danielsson & Selander 2014, s.31).

3.3. Potential för meningsskapande
Bilder, talade eller skrivna verbala språk och gester fungerar bra för att uttrycka olika typer av
relationer i multimodala texter. De val av resurser som man gör i meningsskapandet utgår från
olika potential de här resurserna har för att skapa mening – affordances (Kress & Selander 2012,
s.267). Danielsson och Selander beskriver det här begreppet som ”meningspotential”,
”erbjudanden” eller ”möjligheter och begränsningar” hos olika semiotiska resurser i ett visst
sammanhang. Ett fenomen kan förklaras i en multimodal text med en kombination av skrivna
ord, bilder, metaforer samt analogier. Alla semiotiska resurser var för sig, och i samarbete med
varandra skapar innehållet (Danielsson & Selander 2014, s.32). Olika semiotiska resurser
kombineras inte slumpmässigt utan på ett mer eller mindre medvetet sätt. Författare som
meningskapare utgår från vilka resurser som är tillgängliga i situationen och vad en
representation av ett fenomen ska visa (Danielsson & Selander 2014, s.32; Danielsson 2013).
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Danielsson och Selander påstår att ”att lära sig ” vad som kännetecknar ett kemiskt fenomen,
exempelvis ett näringsämne, inte kan separeras från att lära sig hur det här näringsämnet
representeras. Olika semiotiska resurser har olika möjligheter och begränsningar. I fall när
verbaltexter inte kan förklara eller beskriva vissa aspekter kan det kompletteras med exempelvis
bilder eller med andra semiotiska resurser och modaliteter (Danielsson & Selander 2014, s.35).
Det spelar en stor roll för meningsskapande av ett fenomen var i texten olika semiotiska resurser
och modaliteter placeras i förhållande med varandra. Man kan ställa sig frågan om huruvida de
förmedlar en trovärdig eller felaktig information om fenomenet och vilken betydelse en
kombination av ord, bild samt andra semiotiska resurser och modaliteter har. (Danielsson &
Selander 2014, s.33).

3.4. Uppfattning av meningen
Danielsson och Selander skriver att de resurser och modaliteter som används vid
meningsskapande har en kulturellt förankrad meningspotential. Den här potentialen omfattar
både de erbjudna meningarna vad exempelvis författaren vill få fram och de uppfattande
meningarna vad personen som möter texter uppfattar och uppmärksammar. Danielsson och
Selander påstår att ”det är viktigt att ta hänsyn till att i den verkliga situationen är det inte alltid
så att den erbjudna meningen sammanfaller med den uppfattade meningen. Det händer på grund
av att det är läsarens förkunskaper, tidigare kulturella erfarenheter samt intresse som styr vilken
mening som uppfattas och hur den uppfattas” (Danielsson & Selander 2014, s. 35).
Teoretiska begrepp: kommunikation, representation, semiotiska resurser och modaliteter,
meningspotential, förkunskap, förförståelse, intresse, kulturella erfarenheter.

4. Tidigare forskning
Det har varit omöjligt att hitta tidigare forskning som skulle rakt relateras till det specifika
ämnet som tas i fokus i den här studien. Däremot finns det stor mängd forskning som gäller
andra ämnen där multimodalitet och multimodala texter belyses i deras olika form och
variationer. För den här studien väljas fem vetenskapliga arbeten med fem olika perspektiv:
multimodalitet i museet, multimodalitet i barnböcker, multimodalitet i elevers egna projekt,
multimodalitet i digitalteknik samt multimodalitet i dans. Deras inriktning, analys och resultat
tillåter att dra paralleller mellan ämnena och använda dem som en vetenskaplig bas för den här
uppsatsen. Forskningen ger en förståelse att val av semiotiska resurser och modaliteter samt
sätten de samspelar med varandra är viktiga faktorer för att en läsare, dansare, museibesökare
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eller en elev ska kunna skapa mening. Forskarna påpekar att uppfattningen av en mening har
en rak koppling med intresse och engagemang samt kulturellt samband och livserfarenheter,
förkunskaper och känslor. Dessutom uppmärksammar de även lärarens och ledarens roll i
processen. I den här studien görs ett försök att gå lite djupare in i ämnet och med stöd av de
utvalda vetenskapliga arbeten utveckla ytterligare förståelse och kunskaper om multimodala
texter med fokus på potentiella svårigheter som texterna kan skapa för läsare.
Eva Insulander
Doktorsavhandlingen av Eva Insulander (2010) handlar om hur människor kommunicerar
mening som skapas i museet. Hon undersöker hur kunskap formas i utställningsrummet och hur
olika utställningsbesökare skapar mening kring det som de ser. Insulander ägnar stor
uppmärksamhet åt utställningsdesign och menar att olika museiföremål i sin helhet kan påverka
besökarnas teckenskapande samt hur en eller en annan epok tolkas och förstås utifrån
tillgängliga semiotiska resurser. Insulander visar att människors intresse kan betraktas som ett
underlag för att skapa mening och att spåra intresset är därför ett sätt att metodiskt fånga och
beskriva meningsskapande. Intresset kan enligt Insulander kopplas till besökarens
uppmärksamhet, vilket sedan kan leda vidare till engagemang. Engagemanget delar Insulander
in i tre grundläggande kategorier: den första formen är det expressiva engagemanget, där
besökare reagerar spontant på sådant som tycks vackert eller speciellt. Narrativt engagemang
handlar om att besökare kopplar sina egna erfarenheter. Den tredje är ett metareflekterande
engagemang. Metareflektion kan förstås som dels kopplat till utställningens design och
tolkningen av det historiska materialet. Enligt Insulander har olika människor olika intresse och
som ett resultat - olika engagemang.
Dawnene D. Hasset och Jen Scott Curwood
I sin artikel skriver Dawnene D. Hasset och Jen Scott Curwood (2009) att lärare måste göra mer
än att bara använda aktuella teorier om läsning och engagera elever med nya former av texter,
de måste förstå hur multimodala texter skapar nya roller för läsare samt lärare. I artikeln påstår
Hasset och Curwood att i dagens klassrum har definitionen "text" utvidgats till att omfatta flera
typer av representationer, med ett kombinerade inslag av tryck, visuella bilder och design.
Hasset och Curwood hävdar att i många böcker som skrivna för barn, kan socialt och kulturellt
formade resurser ta olika former för att skapa mening. Till exempel kan ord uttrycka mening
genom typsättning, där symboler och storlek av typsnitten är utvalda för att representera en
känsla eller upplevelse. De hävdar även att färg har också en stor betydelse i processen. Hasset
och Curwood visar att när elever skapar sina egna projekt som baseras på bokens innehåll gör
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de det utifrån kulturella och livserfarenheter, erfarenheter som de får i familjer och genom
interaktion med sin omgivning.
Lynn E. Shanahan
I sin artikel undersöker Shanahan (2013) hur elever skapar sina egna digitala projekt. Fokus
ligger på hur lärare föreställer och hur elever använder visuella och språkliga modaliteter när
de skriver multimodalt. Shanahans övergripande idé är att lärare behöver utveckla djup kunskap
av resursernas meningspotentialer när de undervisar multimodala representationer. Shanahan
påstår att lärares instruktioner har huvudsakligen fokuserats på användningen av ord,
meningsbyggnad,

grammatik

och uppsatsskrivning, medan bilder

uppskattas

som

innehållsrepresenterande med bara en funktion: att återspegla det som skrivtexter förmedlar. I
sin artikel visar Shanahan att lärare har dålig förståelse gällande att bilder och alla andra element
i multimodala texter har sin egen potential att skapa mening. Elever som mer eller mindre följer
lärarens instruktioner får också fel uppfattning om modaliteternas roll och de möjligheter som
de här modaliteterna erbjuder. Shanahan demonstrerar att eleverna som bestämmer sig för att
följa inte lärarens instruktioner försöker intuitivt upptäcka bilders och färgers affordance.
Omedvetet upptäcker de att inte bara skrivtext utan andra semiotiska resurser även kan förmedla
budskap.
Carey Jewitt
I sin artikel diskuterar Carey Jewitt (2005) om "nya" modala konfigurationer sådana som bilder,
ljud, dataspelrörelser och animationer samt om ett förhållande mellan bilder och ord. Jewitt
undersöker hur de här konfigurationerna påverkar elevernas textproduktion och läsning i
engelska skolor. Han tar i fokus en förändrad roll att skriva på skärmen samt hur den visuella
karaktären av skrivandet och bilderna börjar spela en allt mer dominerande roll och
decentraliserar dominansen av ord. Genom IKT och elevers interaktion med detta i engelska
och naturvetenskap undersöker han hur elever arbetar för att främja bilder över skrift. Mer
allmänt diskuterar han vad alla dessa processer betyder för läskunnighet och hur läsare i
skolåldern tolkar multimodala texter. Jewitt påstår att tryck- och skärmbaserade teknologier gör
olika semiotiska modaliteter och resurser mer tillgängliga för att skapa nya meningar. I sin
artikel utforskar han design som genomförs när skrift, tal och bild används för att förmedla
meningsskapande. Jewitt visar hur en multimodal analys kan vara användbar i samband med
skolkunskap, datoranvändning och spel. I sin artikel skriver Jewitt att print-baserade läsningar
och skrivningar är och alltid har varit multimodala och att de behöver tolkningar och
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utformningar av visuella teckningar, utrymme, färger, typsnitt eller stilar, och i alltmer av bilder
samt av många andra former av representationer och kommunikationer.
Annika Noter Hooshidar
I sin avhandling undersöker Hooshidar (2014) hur kommunikation och interaktion mellan
studenter och lärare i dansundervisning har gestaltats. Hooshidar hävdar att i dans sker
kommunikation multimodalt - med rörelser, röst, gester, blickar, beröring och ljud. Hooshidar
analyserar i sin avhandling fyra danssituationer eller genrer: balett, modern och nutida dans
samt jazzdans. I sin analys ägnar Hooshidar uppmärksamhet åt hur dansklasser ser ut, studenters
disposition på scenen samt även hur lärare kommunicerar med studenter genom att kombinera
olika semiotiska resurser sådana som dansrörelser, gester och röst. Det som lärare visar med sin
kropp, det hon talar om, hur hon använder röst och ljud - svarar studenterna på genom att i
rörelse visa hur de förstått. Hooshidar påpekar att lärarens kommunikation med studenter kan
pågå i några olika semiotiska teckensystem samtidigt, där olika semiotiska resurser och
modaliteter uppskattas som en helhet. Studenterna utför rörelsen som återkopplas och som
lärare visar (rörelse och gest av teckensystem), och omtolkar samtidigt det läraren säger eller
uttrycker med ljud till rörelse (tal, verbalspråk teckensystem). I sin avhandling påstår Hooshidar
att det är väldigt viktigt att olika semiotiska modaliteter och teckensystem röst, gester, rörelser,
blickar, beröring och ljud inte motsäger varandra.

5. Material och Metod
I den här studien används en kvalitativ forskningsmetod, multimodal textanalys. Begreppet
”kvalitativa metoder” kan karakterisera alla typer av metoder som byggs på intervju,
observationer eller textanalyser. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser
och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang. Kvalitativa metoder ger förutsättningar
för förståelse av utsatta gruppers livsomständigheter och för att förstå andra perspektiv och
miljöer (Ahrne & Svensson 2015, s.12).

5.1. Material
För den här studien har valts och laddats ner två utskriftsversioner av två olika internetbaserade
dagstidningsartiklar (se bilaga 1 och 2). Artiklarna har valts som exempel med tanken att båda
skulle kunna användas som potentiella undervisningsmaterial och läromedel eftersom
läroplanens centrala innehåll inte konkretiserar vilka sorter av tidningsartiklar som kan väljas
för kemiundervisningen. I fokus tas några viktiga kriterier: artiklarna ska belysa samma ämne
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i kemi och ha olika storlek samt motsvara en konkret punkt från centrala innehållet: matens
innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Ämnet Socker har valts på grund av
Livsmedelsverkets rapportering (2016) som säger att fetma, övervikt och andra hälsoproblem
är mest aktuella för elever i mellanstadieåldersgrupp och att de påverkas av socker och
sockerinnehållande produkter. En annan aspekt som uppmärksammas är att artiklarna ska
befinna sig i olika dagstidningsupplagor, i det här fallet Dagens Nyheter och Metro. Dagens
Nyheter kan anses som en ”status” eller ”elit” dagstidningsupplaga. De flesta artiklarna kan inte
läsas eller laddas ner från tidningswebbsida utan en prenumeration. Metro är tillgänglig för alla
och informationen därifrån kan laddas ner helt fritt. Olika storlek och olika tidningsupplagor
har valts bara för att artiklarna skulle kontrastera med varandra. Det kan göra undersökning mer
intressant. En snabb visuell bedömning av 10 olika artiklar som belyser olika ämnen och
inriktningar från båda dagstidningsupplagor har visat att artiklarna som är utvalda för den här
studien kan karakteriseras som typiska för Dagens Nyheter och Metro när det gäller texternas
disposition, struktur och organisation. Man kan säga att båda tidningsartiklarna motsvarar en
viss standard som Dagens Nyheter och Metro har för alla sina publikationer.

5.2. Metod
Analysen grundas på ämnesdidaktisk multimodal textanalys. Tidningsartiklar analyseras utifrån
Modell för ämnesdidaktisk multimodal textanalys (se tabell 1) som Danielsson och Selander
beskriver i boken Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Utifrån den här
modellen kan man undersöka artiklarnas multimodaltextorganisation: övergripande struktur,
tematisk orientering, element av verbala bildspråk och samspel mellan olika textkomponenter.
Tabell 1
Multimodalt textfokus
Övergripande struktur och iscensättning

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

Verbalt bildspråk

Vilka likheter, analogier och metaforer
används i texten?

Samspel mellan olika textdelar och

Visuell närhet och innehållsmässig

komponenter

överensstämmelse
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Övergripande struktur – en generell textstruktur: komponenter, resurser och deras presentation
samt textens tematiska orientering.
Iscensättning – visuellt uttryck som inkluderar anslag och sekvensering – hur texten inbjuder
till läsning, hur den erbjuder ett innehåll och hur det uppmanar till vissa typer av aktiviteter
genom sitt sätt att representera ett kunskapsområde (Danielsson & Selander 2014, s.43).
Visuella resurser – olika textkomponenter såsom bilder, brödtext eller löpande text, grafer och
symboler som man kan upptäcka visuellt.
Verbalt bildspråk – analogier, metaforer, liknelser, abstrakta företeelser som kan fungera som
medel för att tydliggöra komplexa resonemang.
I övergripande struktur och iscensättning analyseras hur de två tidningsartiklarna presenteras
och kommuniceras. I den delen av analysen tas artiklarnas anslag, sekvensering och tematisk
orientering i fokus. Anslag ska demonstrera vad det är för typ av text som möter läsaren, hur
den här texten inbjuder till läsning, vilka semiotiska resurser och modaliteter som har valts och
vad de erbjuder. Anslagsfrågor är: Har de här texterna kompakta stycken? Hur inbjuder
artiklarnas text att läsa? Är texterna uppbrutna i olika textsjok och kombineras med andra
resurser? Verkar det som att artiklarnas illustrationer har ett viktigt innehåll eller är deras
funktion bara estetisk? Sekvensering hänger ihop med anslag och visar hur informationen i
tidningsartiklarna är ordnad (Danielsson & Selander 2014, s.44) I tematisk orientering ska det
analyseras lite närmare kring artiklarnas innehåll, vad artiklarna handlar om, hur texter kopplas
med ett konkret kemiskt ämne och fenomen, vilken ordning innehållet har. Här ska även
analyseras vilka kemiska begrepp som finns i texten samt vad olika visuella resurser erbjuder.
Exempelvis olika slag av skrift: rubriker, ingresser, avsnitt och stycke samt andra sådana som
fotografier och illustrationer (Danielsson & Selander 2014, s. 48–50).
I Verbalt bildspråk analyseras olika typer av bildspråk som används i tidningsartiklarna.
Bildspråk spelar som en av de flera semiotiska resurser en väldigt viktig roll i hur texten
organiseras. Varje naturvetenskapligt ämnesområde, inklusive kemi, har exempelvis sina
metaforer som hjälper till att beskriva vissa svåra kemiska fenomen. Genom att analysera
artiklarnas bildspråk kan man förstå på vilket sätt bildspråket som används i texten kan fungera
som ett medel att tydliggöra komplexa resonemang eller svåra företeelser i kemi, vilken
potential det har. Några preliminära frågor som analysen mer eller mindre ska fokuseras på är:
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Vilket bildspråk som används i texten? Finns det ord som har en innebörd i vardagsspråket men
i en ämneskontext används annorlunda?
I Samspel mellan olika textkomponenter står i analysfokus hur olika semiotiska resurser och
modaliteter samspelar med varandra för att skapa en helbild av ett kemiskt fenomen. Det första
steget är att analysera hur de verbala textlagen samspelar i de två artiklarna: rubriker, ingresser,
inledningar och huvudtexter. Sedan analyseras samspelet av verbala texter och bilder samt
bilder med varandra eftersom det finns flera bilder i varje artikel. Preliminära frågor som kan
besvaras i den delen av analysen är: Hur utformas relationer mellan verbala textlagen? Hur
utformas relationen mellan brödtext och bild? Är bilderna rent dekorativa, eller fördjupar och
förstärker de artiklarnas verbaltexter? Finns det någon sammanhängande ide med de olika
bilderna? (Danielsson & Selander 2014, s. 52).

6. Begränsningar och subjektivitet
Analysen har sina begränsningar och svårigheter. Den första är att det analyserade materialet
har en stor omfattning och det är inte möjligt att ägna uppmärksamhet åt alla aspekter och
nyanser utan bara åt dem som anses som mest viktiga. Det andra problemet är att analysen är
subjektiv och belyser subjektiva åsikter och tolkningar. Det betyder att andra människor kan
betrakta alla de här aspekterna som belyses och beskriva dem på sitt eget sätt utifrån sina egna
förståelser och erfarenheter. Den här studien belyser bara författarens (min egen) synvinkel och
kan inte betraktas som ett axiom eller en absolut sanning för alla. Andra meningar och åsikter
kan skapa en konstruktiv kritik samt diskussion som kan göra den här studien mer transparent
(Ahrne & Svensson 2015, s.25). Ett moment till är att i analysen föreställs potentiella
svårigheter som elever kan möta i arbete med två konkreta tidningsartiklar, men den här
undersökningen återspeglar inte variationer och omfattar inte alla elevkategorier, deras
erfarenheter, förmågor och kapaciteter. Valet av analyserande material är också ett subjektivt
antagande eftersom det inte finns några bekräftelser att precis det här materialet och de här
tidningsartiklarna kan eller ska väljas som läromedel för undervisningen i kemi.
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7. Analys
Hur organiseras två dagstidningsartiklar i Dagens Nyheter och Metro som multimodala
texter när det gäller innehåll, text, bild och andra resurser?

7.1. Textens övergripande struktur och iscensättning
Medicinreportern ger svar om socker och Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar
äta socker (se bilaga 1 och 2) är typiska internetbaserade artiklar och printversioner för sina
tidningsupplagor Dagens Nyheter och Metro. Båda artiklarna har ett sidhuvud som innehåller
en tidningslogotyp samt en länkadress där kan man hitta artiklarnas ursprungliga webtexter.
Sidhuvudet i varje artikel har sin egen konstruktion samt text- och bokstavgranskning som
karakteriserar en exklusiv tidnings stil och design. Artikeln från Dagens Nyheter har i sitt
sidhuvud även ordet ”vetenskap” som förmedlar att den här artikeln har en vetenskaplig
bakgrund och karaktär.
7.1.1. Anslag och sekvensering
Medicinreportern ger svar om socker – Dagens Nyheter
För att representera den här artikeln och informationen som artikeln ska förmedla samt för att
kommunicera med läsare väljer författare några olika semiotiska modaliteter och teckensystem:
illustrationer, skriven verbaltext och några andra. I socialsemiotiken har valet av semiotiska
resurser och modaliteter en stor betydelse. Varje modalitet som finns i texterna fungerar både
för sig själv och i samspel med de andra modaliteterna i en representation, vilket ger en hög
grad av komplexitet i kommunikation mellan artikelns författare och läsare (Lejon & Lindstrand
2012, s.178). Artikeln är lång och innehåller väldigt mycket löpande text. Texten delas på tio
olika avsnitt som inbjuder till läsning på ett traditionellt sätt från början till slut, från vänster till
höger. Texten innehåller en central rubrik, två ingresser samt alla tio textavsnitt har också sina
egna underrubriker. Illustrationerna i texten kan delas in i två olika kategorier. Den första
kategorien är illustrationer i form av fotografier, den andra är teckningar med siffror. En av de
tre fotografierna kopplas dåligt med sitt textavsnitt där det här fotografiet placeras och
förmedlar ingen viktig information utan har en representerande funktion. De två andra
fotografierna har en tematisk förbindelse med texten och kan därför anses som representerande.
Teckningar som ser ut som stora understrukna siffror har tvärtom ett viktigt uppdrag i texten.
De delar in texten i olika avsnitt och numrerar dem. Informationen i texten representeras i en
viss ordning. Det första elementet är artikelns centrala rubrik: Medicinreportern ger svar om
socker, efter detta kommer det största fotografiet som utifrån sin storlek kan anses som den
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centrala illustrationen i texten. Vidare kan man se två ingresser och efter dessa en kort inledning.
Alla de här resurserna har ett mål, nämligen att inleda läsaren i ämnet som artikeln berättar om.
Efter inledningen kommer artikelns huvudtext som delas in i tio avsnitt och som förmedlar olika
slags information, där i texten placeras även de andra två fotografierna.
Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker - Metro
Den här artikeln har en liknande organisation. Texten innehåller bilder och skriven verbaltext
som dominerar bland alla andra semiotiska resurser. Texten representeras klassiskt, delas på
flera kompakta stycken och erbjuder till läsning uppifrån och ner, från vänster till höger, rad
efter rad och stycke efter stycke. Man behöver inte hoppa över stycken eller läsa dem i omvänd
ordning. I texten finns också illustrationer i form av fotografier. De här fotografierna placeras
ovanpå varandra. Deras innehåll återspeglar vissa delar från texten men förmedlar inte en ny
eller någon speciell kemisk information. På grund av det kan man bedöma att båda fotografierna
har en representerande funktion. Shanahan hävdar att många som väljer bilder som en semiotisk
resurs för att kommunicera med läsare enbart använder deras potential för att komplettera
skrivande text, medan bilders affordance alltid är mycket bredare (Shanahan 2013, s.91).
Informationen i texten har en klassisk ordning som är typisk för många olika tidningsartiklar:
artikelns titel eller centrala rubrik Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker,
ingress, fotografier, inledning, och vidare en skriven huvudtext.
7.1.2. Tematisk orientering
Medicinreportern ger svar om socker - Dagens Nyheter
Central rubrik

Artikeln inleds med en central rubrik. Den centrala rubriken i den här texten kan användas som
en övergripande ingång. Orddelen ”medicin” samt ordet ”socker” visar att texten har en rak
relation till kemi eller biologi. I den här kontexten kan ”socker” snarare få en definition som ett
kemiskt begrepp, i sin tur kan ”medicin” kopplas med hälsa och hälsoproblem. Hos många
människor kan ordet ”socker” associeras med mat eller med ett ämne som maten innehåller,
exempelvis tårtor, kakor och glass. Utifrån det är det kanske inte så svårt att förstå att den här
artikeln kan handla om kemi, om matens innehåll och sockrets betydelse för hälsan.
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Illustrationer
Fotografierna som finns i texten spelar inte så stor roll för meningsskapandet i den här artikeln.
De erbjuder inte någon viktig information och förklarar inte något nytt ämne, de har inte heller
någon rak koppling med kemi. Det största fotografiet som illustrerar barnen och som anses som
centralt är väldigt färgrikt och kan påverka upplevelsen positivt tack vare de dominerande
orangea och gula färgerna. Man kan konstatera att författarna använder färg som ett slags
instrument eller en resurs för att ta läsarens uppmärksamhet. Färger kan, inom ramen för ett
visst kulturellt sammanhang, till exempel fungera för att snabbt signalera något eller betona
enstaka ord i en text (Leijon & Lindstrand 2012, s. 176). I västerländsk kultur är intensiva
orangea och gula färger ofta associerade med energi, glädje och lycka (Shanahan 2013, s. 94 –
95). På fotografiet kan man inte se barnens ansikte men utifrån andra aspekter sådana som
kropp, kläder och deras lekaktiviteter kan man tolka att barnen är i förskoleåldern. De andra två
fotografierna illustrerar olika saftiga frukter som ligger på en tallrik samt en sockerbit som
lämnas i en kaffekopp. Små barn, kaffe och smakliga frukter är i socialsemiotik några av de
affordances som bilderna har och som författaren försöker använda i kommunikationen med
läsaren. Teckningar med siffror delar texten i olika avsnitt och illustreras som tjocka, stora och
svarta med en gul och tjock understrykning och erbjuder en förståelse om var varje avsnitt
påbörjas.

1

2

3

4
Ingress

Ingresserna i den här artikeln kan förutsättas ha en dubbel funktion. Den första funktionen kan
vara att konkretisera artikelns innehåll, den andra är att övergripa intresset. De här ingresserna
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erbjuder läsaren att göra ett antal preliminära sammanfattningar: att artikeln bland annat handlar
om barn, att socker möjligen påverkar barnens hyperaktivitet, att det finns HFCS ”värstingsocker” och att det finns många olika myter om socker. Båda ingresserna kan ha
samma mål: att väcka nyfikenhet och locka läsaren att läsa texten vidare. Insulander skriver att
intresse och nyfikenhet kan kopplas till läsarens uppmärksamhet, vilken sedan kan leda till
vidare engagemang, när läsare kan reagera spontant på sådant som tycks speciellt (Insulander
2010). Det här faktumet kan bekräftas av exempelvis den första ingressens form. Författaren
formar den här ingressen som två öppna frågor. Inom det socialsemiotiska perspektivet finns
det alltid ett samband mellan form och innehåll, mellan en fråga och ett möjligt svar på den här
frågan. Man kan aldrig skilja dem i en representation eftersom formen utgör en förutsättning
för hur detta innehåll kan uppfattas (Leijon och Lindstrand 2012, s. 177).
Underrubriker
I texten finns även underrubriker. Artikeln delas i tio olika avsnitt och varje avsnitt har sitt eget
ämne. Underrubrikerna förmedlar vad avsnitten handlar om samt gör textens koppling med
kemiämnet och socker som ett fenomen lite tydligare. Exempelvis kan man träffa på sådana ord
och begrepp som ”socker” och ”sötningsmedel” samt en abbreviatur ”HFCS” som i texten
förklaras som glukossirap, fruktos-glukossirap eller ISO glukos. Underrubrikerna har en
gemensam struktur, de formuleras som svar på frågor i form ”Nej” eller ”Ja” med korta
förklaringar efter, som representerar myter.

Inledning
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Inledningen erbjuder en problematisering av det beskrivna ämnet. Socker som näringsämne
påverkar människans hälsa och har en stor betydelse för den. Möjligen därför bestämmer sig
författaren att fånga läsarens uppmärksamhet redan i inledningen med problem som socker kan
orsaka och provocera. Författaren refererar till att många lider av övervikt och fetma och att
socker diskuteras allt mer i samband med det här problemet. Socker får mat att smaka bättre
men påverkar samtidigt människors hälsa dåligt. Här kan man även påträffa sådana kemiska
och hälsobegrepp som ”kalorier”, ”näring”, ”fetma” och ”övervikt”.
Huvudtext
I huvudtexten kan man se en god förbindelse med kemi och ämne - mat som innehåller socker
och sockers betydelse för hälsan. Varje avsnitt i texten beskriver och avslöjar en myt eller ett
påstående om socker och hälsoproblem. Tematiskt struktureras texten på ett sådant sätt att varje
avsnitt tar sitt eget ämne i fokus och har en svag relation med andra delar. Egentligen kan alla
avsnitt som finns i texten delas i tre huvudsakliga grupper. Den första gruppen är: socker själv
och den jämförelse med andra ämnen såsom sötningsmedel och honung. Exempelvis förmedlar
avsnitt tre att honung är inte särskilt mycket ”bättre” än socker. Den andra gruppen erbjuder för
läsaren hur socker som kemiskt ämne samt ISO glukos, fruktos samt produkter som innehåller
dem påverkar hälsan. Exempelvis i avsnitt fem berättas att frukter inte är lika dåliga som socker
eftersom de innehåller fruktos som är mycket bättre för kroppen. I den tredje gruppen belyses
samhällsdilemman, exempelvis hur socker påverkar barns hyperaktivitet, hur sockerindustrin
manipulerar människor samt vilken effekt en höjning av sockerskatten kan ha. Varje avsnitt i
huvudtexten skrivs med något avancerat ämnesspråk. I texten finns många svåra termer och
begrepp. Man kan påträffa sådana begrepp som ”ADHD” - Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder, ”fett”, ”livsmedel”, ”kalorier”, ”glukos”, ”fruktos”, ”insulin”, ”vitaminer”,
”mineraler” och många andra.
Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker – Metro
Central rubrik

Det första ordet som man ser i den centrala rubriken är ”dietisten”. Det här ordet kan bevisa att
artikeln kan relateras till naturvetenskap - kemi eller biologi. Alla som kanske känner till vad
dietister gör kan sammanfatta att artikelns huvudämne har en koppling med mat, hälsa och
näring. Enligt Danielsson och Selander har läsarens tidigare erfarenheter i det har fallet en stor
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betydelse (Danielsson & Selander 2014, s. 35). Huvudmarkörer som kan visa att den centrala
rubriken kan ha en kemisk inriktning kan vara fraser som: ”det händer i kroppen” och ”äta
socker”. Den första frasen kan man relatera till hälsa och något som händer med hälsan, den
andra till socker som ett näringsämne eftersom människor får alla näringsämnen med maten när
de äter eller dricker. Här kan en analogisk förbindelse med artikeln göras från Dagens Nyheter
som analyseras ovan. På grund av alla de här momenten kan läsare förutsätta att artikelns
huvudtext kan relateras mest till kemi och kan handla om socker som näringsämne samt
sockrets betydelse för människors hälsa. Rubriken väcker tankar på vad som händer i kroppen
när man slutar äta socker eller produkter som innehåller socker.
Illustrationer
I den här artikeln finns bara två fotografier som placeras ovanpå varandra. Det största
fotografiet visar olika sorter av godis som är röda, gula, vita, rosa och orangea. På ett annat
fotografi kan man se en kvinna i vit medicinsk klädsel. Hon är inte så ung, glad, har ett leende
och ser ut som en lycklig person. Generellt kan båda fotografier påverka läsandet till en positiv
upplevelse och ta uppmärksamhet. Tematiskt kopplas fotografierna med olika textlagar, men
själva fotografierna som en separat resurs erbjuder inte något viktigt budskap som skulle kunna
relateras rakt med kemiämnet. Det betyder att fotografiernas potential att förmedla sitt eget
budskap enligt socialsemiotisk teori kan betraktas som väldigt låg för den här kemiska
kontexten som kommuniceras (Kress & Selander 2012).

Ingress
Ingressen i den här artikeln börjas från en frågeställning. Dels inbjuder den här frågan till att
läsaren ska fundera på att dra ner på sockret, dels på varför det ska göras. Ingressen avslöjar
dietistens namn som kan betyda att den här dietisten finns i verkligheten samt förmedlar att
texten ska se ut som en förklaring. Man får även att veta att det finns en daglig sockerdos eller
med andra ord en begränsad mängd av socker som är bra för alla att äta per dag.
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Inledning

Inledningen i den här artikeln belyser också en problematisering. Författaren rapporterar att
socker idag finns i majoriteten av alla färdigrätter och att svenskar äter ganska mycket söta
produkter speciellt godis. Inledningen erbjuder inga kemiska termer och begrepp eller exempel.
Huvudtext
I artikelns huvudtext erbjuder varje stycke läsaren att läsa om problem som socker skapar för
människors fysiska hälsa, om fördelar att sänka en daglig sockerdos samt om hur man kan
undvika dåliga konsekvenser för kroppen av den här sänkningen. Artikelns första stycke hävdar
att socker påverkar aptiten. Här kan man läsa om fysiologiska och biologiska aspekter och
anledningar till övervikt och humörsvängningar. Det här vetandet kan förutsättas hjälpa läsaren
att hålla aptiten. Den andra delen handlar om näringsbrist som en konsekvens av sockerrik mat.
Här kan läsare se ett kemiskt begrepp: ”tomma kalorier”. Vidare uppmärksammas sådana
termer som också kan relateras till kemi som ”vitaminer”, ”mineraler”, ”proteiner” och ”nyttiga
fetter” i samband med ett råd angående att när en daglig sockerdos sänks behöver man äta mer
varierad kost: nötter, lax, ägg, mjölkprodukter. I artikeln förmedlas också att socker i
kombination med fett påverkar hjärtsjukdomar och att sockerminskning kan hjälpa till att sänka
risker. Den sista delen av texten ägnas åt att socker genererar inflammationer i kroppen som i
sin tur kan påverka olika problem med hormoner och serotonin som leder till depressioner. Här
påstås att man kan bli piggare och gladare av dra ner på sockret. Utifrån innehållet kan man
sammanfatta att det finns många aspekter i huvudtexten som kan kopplas med kemiämnet, men
ännu mer som relateras till biologi, gällande sjukdomar.
Centrala rubriker och ingresser i både artiklar samt underrubriker i artikeln från Dagens Nyheter
skrivs med svart färg, fett typsnitt och olika bokstavsstorlekar. Typsnitt är en form av
kommunikation eftersom sättet på vilket ett ord representeras på en sida eller en skärm, i vilken
färg, storlek och form, innehåller mening bortom själva ordet (Hasset & Curwood 2009, s.272).
Illustrationer, fotografier och andra teckningar presenteras med intensiva färger. De
dominerande färgerna är svart, röd, orange och gul. Det kan tolkas som att artikelförfattarna
genom att betona olika konkreta textkomponenter på ett speciellt sätt vill väcka intresse och
påverka läsarens uppmärksamhet åt viktiga delar enligt deras åsikter. Det bekräftas av
Danielsson och Selander som skriver att genom att variera form och färg påverkar man vad som
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uppfattas som viktigt eller oviktigt i en multimodal kommunikation (Danielsson & Selander
2014, s. 51).

7.2. Verbalt bildspråk
”Medicinreportern ger svar om socker” – Dagens Nyheter
Trots att artikeln är lång och innehåller mycket text är den inte så rik på bildspråk, metaforer
och analogier. Detta kan bero på att artikeln har en vetenskaplig karaktär och det visar författare
i artikelns sidhuvud. Det första bildspråksmomentet kan läsaren påträffa redan i den första
ingressen - ”värstingsocker”. Senare i texten förklaras betydelsen av det här ordet. Ordet
”värstingsocker” är en sammansättning från orden ”värsting” - som i vardagsspråk betyder en
våldsam, otrevlig person, en bråkmakare eller en buse, och ”socker”. I texten relateras det här
ordet vidare till sötningsmedlet High Fructose Corn Syrup (HFCS) som även kallas glukossirap,
fruktos-glukossirap eller ISO glukos. I den här kontexten kan man förstå och det beskrivs även
i texten att HFCS är ett extra farligt socker som orsakar fetma. Den andra bildspråksexemplet
är frasen ”drick alltså inte dina kalorier”. Men man kan inte dricka kalorier eftersom kalorier
inte är något visuellt som man kan dricka eller äta, kalorier är en energienhet. Det här elementet
av bildspråk i samband med textens innehåll betyder snarare att man inte ska dricka läsk som
innehåller socker, eftersom socker är väldigt kaloririkt och det påverkar människors hälsa och
orsakar extra vikt. Det tredje momentet som kan betraktas som bildspråk är frasen ”lagrade in
mer fett på dåliga ställen”. Med frasen ”dåliga ställen” kan utifrån kontexten menas olika
kroppsdelar, exempelvis mage eller olika organ, eftersom fetter som sparas mellan organen kan
vara farliga för kroppen. Alla de här bildspråkselementen kan relateras rakt till kemi. Med
socialsemiotisk syn är bildspråket en av de semiotiska resurser som kan användas för att
försvåra eller underlätta förståelse av innehåll. Meningspotential för metaforer, analogier och
liknelser är att tydliggöra vissa komplexa resonemang och företeelser genom att knyta dem till
läsarens vardagskunskaper (Danielsson & Selander 2014, s.56).
Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker - Metro
I den här artikeln använder författaren också bildspråk i olika former. I artikeln kan man påträffa
sådana fraser som ”svenskar ligger i topp”, ”generera inflammationer i kroppen” och ”tomma
kalorier i socker”. Den första frasen kan utifrån kontexten betyda att svenskar konsumerar mer
godis än människor som bor i alla andra länder. Den andra meningen kan betraktas av läsaren
som en analogi, som kan betyda att något påverkar att inflammationer i kroppen bö rjas. Från
textens innehåll får man att veta att socker inte innehåller några nyttiga ämnen och ordet
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”tomma” karakteriserar det här faktumet på ett väldigt bra sätt. Den sista meningen som kan
relateras till bildspråk är att ”socker saknar viktiga vitaminer, mineraler och fiber”. Läsare kan
fundera att sockret inte ”saknar”, utan snarare ”inte innehåller” vitaminer, mineraler och fiber.

7.3. Samspel mellan olika textdelar och komponenter
Hur

samspelar

olika

textdelar

och

komponenter

med

varandra

i

de

två

dagstidningsartiklarna?
Medicinreportern ger svar om socker - Dagens Nyheter
Samspel mellan central rubrik, ingress, inledning och huvudtext
Artikelns första ingress ”HFCS har beskrivits som ”värstingsocker” – men stämmer det? Blir
barn hyperaktiva av socker?” placeras av författaren direkt efter den centrala rubriken och den
största bilden som illustrerar barn. Sådan placering kan förutsättas ha en uppgift att påverka
nyfikenhet och intresse och genom det motivera läsaren att läsa vidare hela texten. Men
frågorna som ställs fokuserar bara på en kort del i texten, två konkreta avsnitt vilket gör att de
här avsnitten därför kan betraktas av läsaren som de viktigaste. I sin tur betyder det att budskapet
i resten av texten kan förloras och inte uppmärksammas. Det skapar en sort hierarki i texten när
några textdelar och modaliteter prioriteras medan de andra uppmärksammas på ett dåligt sätt
(Hooshidar 2014, s.78). I samband med detta kan konstateras att artikelns första ingress
samspelar dåligt med den andra ingressen, centrala rubriken och inledningen. Eftersom andra
ingressen, centrala rubriken och inledningen relateras till hela texten och textens syfte är att ge
svar på vad som är sant eller falskt om socker, hålls inte fokus bara på ett konkret avsnitt, en
konkret del eller fras i jämförelse med den första ingressen. Dessutom kan konstateras att den
första ingressen även samspelar dåligt med huvudtexten. Abbreviaturen HFCS samt begrepp
”värstingsocker” förklaras i texten först i avsnitt sex och detta betyder att ingressen samt frågan
som ställs i den kommer att hänga i luften för läsare.
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I huvudtexten finns också exempel på ett svagt samspel mellan olika avsnitt. Varje avsnitt i
texten har sitt eget ämne och alla de här avsnitten kan utifrån sitt innehåll delas i tre
ämnesgrupper. Men grundläggande principer när det gäller hur samtliga avsnitt ordnas i
artikelns text är inte deras ämnesinriktning utan svaret ”Nej” eller ”Ja”. Den här förbindelsen
kan betraktas som ostrukturerad. Situationer när läsare hela tiden blir tvungen att byta sitt fokus
kan leda till att informationen uppfattas kaotiskt och att budskapet riskeras att tappas (Kress &
Selander 2012). Underrubrikerna och de motsvarande avsnitten ägnas åt författarens svar på de
myter som sprids om socker, men vad det är för myter och vad de förmedlar kan man inte veta
exakt.
I avsnitt två står i underrubriken Nej, socker är inte bättre än sötningsmedel. Om man tar allt
som skrivs i artikelns inledning om socker och om hur söta produkter påverkar hälsan på ett
negativt sätt i beaktning kan den här underrubriken tolkas av läsare på ett följande sätt: om
socker är dåligt och det inte är bättre än sötningsmedel, då är sötningsmedel också dåligt. Men
i avsnittstexten kan man läsa några ”positiva” omnämningar om sötningsmedel. Där finns
sådana meningar som bland annat: Det finns även studier där människor fått både mat och
dryck sötade med socker eller sötningsmedel. Även där var socker förknippad med ökad
fettmassa och viktuppgång, men inte sötningsmedel. Det kan betyda att underrubriken
samspelar väldigt svagt med det som förmedlas i avsnittet. Man kan betrakta det som att deras
innehåll motsäger varandra. I samband med detta är väldigt svårt att förstå vilket budskap det
här avsnittet har. Det i sin tur kan bevisa att kommunikationen mellan fortfattare och läsare inte
är komplex. När kommunikationen är komplex ges det en klar bild och idé kring hur
informationen ska uppfattas. När kommunikationen är mindre komplex är den bilden inte lika
klar, vilken kan innebära att läsaren ges större utrymme att själv tolka och forma sina svar och
uppfattningar på vad betyder en mening (Hooshidar 2014, s. 83).
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I avsnitt åtta förmedlar författaren att sockerindustrin manipulerar människor genom att grumla
vetenskapen kring hälsoriskerna med socker. Författaren tar som ett exempel en
sammanställning av studier i tidskriften NEJM där forskarna slår fast att det inte är socker utan
mättade fetter som är boven bakom exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Den här delen av
redovisningen kan betraktas som logisk, men helt plötsligt i avsnittet hoppar författaren på ett
annat ämne och börjar utveckla tankar om att det inte bara är socker som orsakar
fetmaproblemet. Här hänvisar författaren till en forskare som påstår att det är oregelbundna
måltider och fel val av mat som påverkar aptit och viktproblem. Sådan oväntad ämnesändring
kan vara tecken på att de två olika ämnena i avsnittet inte har något samspel med varandra
eftersom de belyser två olika problem, å ena sidan manipulation, å andra sidan människors
vanor med måltider och val av produkter.

Samspel mellan verbal text och illustrationer
I den här artikeln kan man också se hur fotografier och verbal skriven text samspelar på ett
svagt sätt med varandra. Det kontrasterar med det som Jewitt skriver i sin artikel. Han påstår
att utifrån det multimodala perspektivet kan design eller samspel mellan skrift och bilder ses
som ett hjälpmedel för att förstå texter. Den rumsliga relationen mellan bild och skrift är en
resurs för att skapa användbar mening (Jewitt 2005). Det största fotografiet som illustrerar barn
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har placerats mellan den centrala rubriken och den första ingressen i artikelns text. Enligt
föregående analysen av artikelns övergripande struktur och iscensättning har det här fotografiet
en representerande funktion och förmedlar inte något nytt eller speciellt innehåll eller
information som kan ha en förbindelse med hela texten eller kemiämnet. Det här fotografiet i
likhet med den andra ingressen relateras bara till det första avsnittet som berättar om barnens
hyperaktivitet och ADHD i samband med socker. Det andra fotografiet med frukter kan kopplas
med och återspeglar avsnittens innehåll där det placerats men har också bara en representerande
funktion. Speciell uppmärksamhet kan ägnas åt det tredje fotografiet som illustrerar hur en
sockerbit lämnas i kaffekoppen. Det här fotografiet placeras i avsnittet Nej, socker göder inte
cancer. Det här avsnittet förmedlar att alla celler i kroppen behöver glukos, en variant av socker,
för att växa och det gäller även cancerceller. Man kan inte prognosera vilka konkreta celler som
får näring från glukosen och därför kan man inte kontrollera cancerutveckling. I avsnittet
kopplas socker med fetma som i sin tur kan provocera cancer. I samband med alla dessa aspekter
kan man sammanfatta att fotografiet med socker och kaffekopp har dekorerande funktion och
har väldigt svagt samspel med avsnittets innehåll. Fotografiet kan även tolkas som Ni kan dricka
kaffe med socker, det är lugnt, ni får inte cancer! Men även i det här fallet kan en koppling
mellan text och illustration anses som väldigt svag. Författaren skriver att om man äter mycket
socker är det lätt att få i sig för mycket kalorier, vilket kan leda till fetma. Men från texten ovan
vet läsaren att det finns koppling mellan fetma och vissa cancertyper. Det betyder att socker i
vissa fall ändå kan ”göda” cancer. Det gör fotografiet med kaffe och sockerbit motsägande för
det här avsnittsinnehållet. Teckningar med siffror kan tvärtom anses som logiska i den här
artikeln och har en organiserande funktion. De delar in i olika avsnitt och har ett bra samspel
med texten.

26

Samspel mellan illustrationer
Trots att illustrationerna väldigt dåligt samspelar med varandra kan man anse att de har en
sammanhängande idé. Den här idén är att alla de, exklusive teckningar med siffror som
hjälpresurser, mer eller mindre kan kopplas tematiskt med socker, men det är inte en rak
koppling.
Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker - Metro
Samspel mellan central rubrik, ingress, inledning och huvudtext
I den här artikeln kan den centrala rubriken betraktas som utgångspunkt för hela texten och
innehållet Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar äta socker. Den här formuleringen
kan skapa olika tankar kring problemet. Den centrala rubriken har en logisk utveckling i
ingressen. Utifrån det kan man säga att de två på ett bra sätt samspelar med varandra. Ingressen
innehåller en fråga som är väldigt lämplig för diskussion: Funderar du på att dra ner på
sockret? Den här frågan skapar intresse och tvingar läsaren att ställa en annan fråga i sitt huvud
om varför man ska dra ner på sockret. Ingressen ger ett förslag att upptäcka den vidare i texten
genom att läsa på vad dietisten Sofia Antonsson förklarar och berättar om problemet.
Den centrala rubriken och ingressen har ett svagt tematiskt samspel med huvudtexten. Det kan
man sammanfatta utifrån föregående analys av tematisk orientering. Tematiskt kan den centrala
rubriken och ingressen relateras till skolämnet kemi - matens innehåll och sockers betydelse för
människors hälsa, men huvudtexten innehåller ganska många biologiska aspekter, och håller
fokus mest på fysiologiska processer och sjukdomar. Den här dissonansen kan man se utifrån
beskrivningar samt termer och begrepp som finns där.

Under fotografiet står en mening som kan tolkas som artikelns övergripande kommentar En
kost med mycket socker kan generera inflammation i kroppen. Från första överblick kan den
här meningen upplevas som en logisk fortsättning av den centrala rubriken och ingressen, men
med en mer detaljerad undersökning kan man sammanfatta att kommentaren fokuserar på ett
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problem som socker skapar istället för att förmedla vad händer i kroppen nar man slutar äta det.
Sådan nyans av formulering kan påverka läsarens förståelse och den centrala rubriken,
ingressen och den här kommentaren relateras bara tematiskt.

Dessutom kan det konstateras att den här övergripande kommentaren samspelar väldigt svagt
med huvudtexten eftersom kommentaren bara belyser den sista artikelns stycke och ignorerar
resten av informationen.

Olika stycken i huvudtexten förmedlar olika ämnen. De samspelar bara med varandra tematiskt.
De här styckena är korta utan förklaringar och det leder till att vissa meningar kan förlora logisk
förbindelse med varandra. Läsaren kan känna ett gap mellan en orsak och en konsekvens.
Exempelvis: Det är tomma kalorier i socker, därför får du oftast i dig mer näring när du skär
ner på det. Viktigt är då att äta en varierad kost med proteiner och nyttiga fetter […], i texten
förklaras inte aspekter som kan tydliggöra varför det är viktigt.
Samspel mellan verbal text och illustrationer
Illustrationer kan bedömas som relevanta för artikelns olika textdelar. Fotografiet med godis
representerar en del av inledningens innehåll, att svenskar ligger i topp när det gäller
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godiskonsumtion i världen. På grund av att godis kan associeras med socker hos många
människor gör det samspelet mellan det här fotografiet och artikelns centrala rubrik, ingress
och huvudtext också påtaglig. Fotografiet med en kvinna i vit medicinsk klädsel relateras och
samspelar på ett bra sätt med olika textdelar. I den centrala rubriken och ingressen står:
Dietisten: Det händer i kroppen […] samt Dietisten Sofia Antonsson förklarar […]. Det gäller
även huvudtextens första stycke. Där finns sådana ord som […] säger Sofia Antonsson, dietist
på IBS fri. Tematiskt kan båda fotografierna relateras till problem som belyses i inledningen
och i andra textdelar men själva fotografier är bara en återspegling av skrivande text.
Samspel mellan illustrationer
Samspelet mellan de två illustrationerna kan karakteriseras med en mening: godisar som socker
eller sockerprodukter påverkar människors hälsa dåligt och dietisten vill förklara vad som
händer när man skippar sin dagliga sockerdos. Läsare kan betrakta det symboliskt att dietisten
kan hjälpa till att dra ner på det söta och vinna kampen mot socker. Det kan vara anledningen
till varför fotografiet med dietisten placeras ovanför fotografiet med godis. Det är inte ett tydligt
samspel utan snarare ett samspel utifrån deras sammanhängande idé.

8. Diskussion
I det här avsnittet ska de potentiella svårigheter som kan möta mellanstadieelever definieras
och diskuteras utifrån analysresultatet. I fokus tas bara de viktigaste svårigheterna som är
gemensamma för båda dagstidningsartiklar samt vilka svårigheter de kan skapa var för sig. Med
ordet ”viktigaste” menas bara de potentiella svårigheter som kan påverka elevernas
innehållsförståelse betydligt. Här ska även göras ett försök att dra paralleller mellan studiens
resultat, teoretiska bakgrund och tidigare forskning. På grund av att målet med den här studien
inte är att jämföra eller bedöma dagstidningsartiklar så ska potentiella svårigheter skrivas utan
den tidigare titeldelning av artiklarnas som gjorts i analyskapitlet.
Analysen avslöjar vissa problem som har en rak koppling med dagstidningsartiklarnas
multimodaltextorganisation, val av semiotiska resurser och samspel mellan olika
textkomponenter. De här problemen kan leda till några potentiella svårigheter för
mellanstadieelever att förstå textens innehåll.
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1. Potentiella svårigheter med dominerande verbaltext
I båda dagstidningsartiklarna i Dagens Nyheter och Metro dominerar skriven verbaltext över
de andra semiotiska resurserna. Shanahan menar i sin artikel att elever som befinner sig i
mellanstadieåldersgrupp ofta inte tycker om att läsa texter och bedömer den här processen som
tråkig. Det kan hända på grund av att texter och läsning vanligen associeras hos elever med
något väldigt seriöst och officiellt. Detta bekräftar Jewitt när han skriver att en stor mängd skrift
i en text blir ett tecken på traditioner. Han påstår att skrifter har sin egen funktion och relateras
till specialistkunskap, auktoritet och associeras med officiella trycksaker (Jewitt 2005, s.323).
Mycket verbaltext kan sänka elevernas uppmärksamhet och intresse betydligt och därigenom
påverka att inget av de engagemang som Insulander beskriver i sin doktorsavhandling uppstår.
Dominerande verbaltext som semiotisk resurs kan skapa svårigheter främst för elever som har
olika typer av diagnoser, sådana som exempelvis dyslexi och ADHD. Problem med
ordavkodning och koncentration samt brist på engagemang kan leda till att eleverna kan missa,
missförstå eller hoppa över vissa delar av artiklarnas texter. Det kan i sin tur försvåra
innehållsförståelsen.
2. Potentiella svårigheter med termer och begrepp samt verbalt bildspråk
Artiklarna från Dagens Nyheter och Metro innehåller många kemiska termer och begrepp samt
analogier och liknelser. Förmågan att uppfatta artiklarnas innehåll har ofta ett rakt beroende av
hur elever kan förstå de här begreppen samt elementen av verbala bildspråk som finns i texterna
(Danielsson & Selander 2014). I socialsemiotisk teori har sådana aspekter som förkunskaper
och kulturella erfarenheter en stor betydelse. Här kan elevers modersmål och kulturella
bakgrund spela en viktig roll. Elever från andra länder som har svenska som andraspråk har
väldigt sällan tillräckliga kulturella erfarenheter för att tolka och uppfatta svenska metaforer på
rätt sätt, eller att förmågan att förstå analogier och liknelser (Danielsson & Selander 2014, s.57).
Brist på förkunskaper i ämnet kan i sin tur skapa svårigheter för alla elevkategorier. Om elever
saknar förkunskap om fenomenet som ligger i fokus i de här artiklarna och om de begrepp som
beskriver det här fenomenet, då finns risken att förbindelsen mellan form (termer) och innehåll
(betydelse) kommer vara otydlig (Leijon & Lindstrand 2012, s.177). Detta kan skapa förvirring
hos eleverna och påverka möjligheten att uppfatta artiklarnas ämnesinnehåll. Insulander
påpekar att i ett museum så intresserar sig alla besökare och ägnar uppmärksamhet åt saker och
ting som är mer eller mindre begripliga och förståeliga för dem medan resten av
museiföremålen ignoreras eller inte uppmärksammas så noggrant (Insulander 2010). Man kan
relatera det här påståendet även till läsningen.
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3. Potentiella svårigheter med samspel mellan olika textkomponenter
I båda dagstidningsartiklar Dagens Nyheter och Metro har fotografier en central position. Detta
är ett beslut som författaren har tagit för att fånga läsarens uppmärksamhet och väcka intresse.
Jewitt skriver att elever ofta privilegierar en modalitet över en annan när de läser multimodala
texter. Läsare, speciellt unga läsare privilegierar bild och färg över skrift när de läser en
multimodal text (Jewitt 2005, s.328). Färger, storlek samt det som fotografier illustrerar är det
de potentialer eller affordance som författare använder. Men nästan alla fotografier har bara
representerande funktion och förmedlar inget eget kemiskt budskap. Shanahan skriver att med
representerande funktion menas när en modalitet används för att representera eller symbolisera
en idé (Shanahan 2013, s.88). I Dagens Nyheter representerar fotografierna bara innehåll av de
konkreta avsnitten, ofta är det de avsnitt intill där fotografierna står. Detsamma gör även den
första ingressen vars frågor enbart relateras till vissa konkreta textdelar. Med andra ord kan man
säga att författaren medvetet eller omedvetet med hjälp av semiotiska resurser enbart betonar
en liten del av hela texten, bara fyra av tio avsnitt. Det kan leda till att elevers uppmärksamhet
automatiskt kommer att ägnas åt de betonade delarna och resten av texten riskerar att ignoreras
eller inte uppmärksammas på ett tillräckligt sätt. Det skapar en sort hierarki i texten när några
textdelar och modaliteter prioriteras (Hooshidar 2014, s.78). För eleverna betyder det att deras
möjligheter att förstå innehållet av hela artikeln kan sänkas betydligt.
4. Potentiella svårigheter med artiklarnas ologiska struktur
I båda artiklarna i Dagens Nyheter och Metro finns exemplar på ologisk textstruktur som kan
störa elevernas uppfattning av texternas innehåll. I Dagens Nyheter har varje avsnitt sitt eget
ämne och alla de här avsnitten kan delas på tre ämnesgrupper utifrån sitt innehåll. Men den
grundläggande princip på vilken alla avsnitt i artikelns text ordnas är inte deras ämnesinriktning
utan svaret ”Nej” eller ”Ja”. För elever betyder det att de kommer att bli tvungna att byta fokus
från ett ämne till ett annat och i samband med detta kan de väldigt lätt tappa avsnittets budskap
och glömma den information som de redan har läst. Sådan ”läshoppning” kan inte bidra till en
god förståelse eftersom det kan på ett negativt sätt påverka elevers koncentration. Det andra
momentet är den första ingressen som innehåller obegripliga abbreviaturen HFCS. På grund av
att abbreviaturens betydelse först avslöjas i avsnitt sex kan den här ingressen och ingressens
fråga hängas i luften för elever. En till aspekt som är högst relevant är att i vissa avsnitt, två och
åtta, förmedlas information vilken kan betraktas av elever som motsägande samt information
utan en logisk tematisk förbindelse. Detta kan förvirra elever och försvåra deras uppfattning av
vad de konkreta avsnitten egentligen handlar om. I Metro relateras den övergripande meningen
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En kost med mycket socker kan generera inflammation i kroppen bara till det sista stycket i
texten. I samband med detta kan samma effekt som har beskrivits ovan uppstå, när elever som
ska hålla fokus på den här meningen respektive det sista stycket kan missa resten av
information. Problem med artiklarnas struktur kan påverka elevernas förståelse av innehållet
eftersom frågan om hur olika semiotiska resurser och modaliteter i relation organiseras och
komponeras med varandra i en text har en viktig betydelse för meningsskapande (Danielsson
& Selander 2014, s.33). Leijon och Lindstrand påstår att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv
sker kommunikation alltid i flera modaliteter samtidigt och varje semiotisk resurs och modalitet
fungerar båda för sig själv och i samspel med de andra resurser och modaliteter i en
representation (Leijon & Lindstrand 2012, s. 176; Kress 2010, s. 162).

9. Slutsats
Syftet med den här studien var att undersöka vilka potentiella svårigheter att förstå textens
innehåll mellanstadieelever kan möta när två dagstidningsartiklar väljs som läromedel för
kemiundervisningen. Undersökningen visar att det finns flera potentiella svårigheter som
eleverna kan möta vilket kan påverka förståelsen för artiklarnas innehåll. Det finns svårigheter
som är gemensamma för båda artiklarna samt svårigheter som varje artikel har var för sig. Trots
att alla svårigheter är olika, orsakas de av samma faktorer - artiklarnas ologiska
textorganisation, svagt samspel mellan olika multimodala komponenter samt författarens ibland
dåliga val och användning olika semiotiska resurser och dessa potentialer. I samband med detta
kan man konstatera att förståelse och redskap att granska läromedel som multimodala texter är
angelägen för blivande samt erfarna lärare. Undersökningen bevisar det här påståendet på ett
bra sätt. Textens innehåll kan vara lärorik, med trovärdiga ämnesfakta, det visar de analyserade
artiklarna, men reellt betyder det ingenting om olika textkomponenter och semiotiska
modaliteter, sådana som bilder, verbaltext och bildspråk organiseras på ett dåligt sätt och
samspelar väldigt svagt med varandra. Många lärare fokuserar på vad texter handlar om vid val
av läromedel, medan det ofta räcker att bara titta på hur de organiserats, vilken roll varje resurs
spelar i textens helhet. Danielsson och Selander skriver att en bra utgångspunkt för att resonera
kring vad texter erbjuder och hur det talar till läsaren är att titta översiktligt på texten
(Danielsson & Selander 2014, s.45). En väl strukturerad och organiserad text med resurser som
stödjer och kompletterar varandra underlättar uppfattningen om det beskrivna ämnet och
innehållet.
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10. Vidare forskning
Syftet med den här studien har varit att undersöka de potentiella svårigheter att förstå innehållet
som mellanstadieelever kan möta när två dagstidningsartiklar väljs som läromedel i kemi.
Fokus ligger på ordet ”potentiella” eller med andra ord ”möjliga”. Vidare forskning skulle
kunna undersöka de reella problem som elever i verkligheten kan möta när de ska jobba med
de två tidningsartiklarna från Dagens Nyheter och Metro. Man kan observera på fältet en eller
några undervisningssituationer och genom observationer bekräfta eller bestrida det som
presenteras och redovisas i den här uppsatsen.
Vidare forskning kan även ägnas åt lärarens roll i arbete med andra sorter av läromedel som
med multimodala texter. I det här fallet skulle det vara intressant att få kunskap om lärarens
egen förståelse om hur multimodala texter fungerar och vilka aspekter som är angelägna. I
samband med detta kan det bli bra att undersöka hur lärare på ett multimodalt sätt förklarar ett
ämne, vilka gester, mimik, teckningar och talspråk användas och hur olika resurser och
teckensystem samspelar med varandra.
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Bilaga 1

Medicinreportern ger svar om socker
Publicerad 2016-10-30

Foto: Martina Holmberg/TT

HFCS har beskrivits som ”värstingsocker” – men stämmer det? Blir barn
hyperaktiva av socker?
DN:s medicinreporter Amina Manzoor ger svar på vad som är sant och falskt
om socker och de många myter som sprids.
Många lider av övervikt och fetma och för första gången är nu fler människor i världen feta än underviktiga. Förut var
det fett som ansågs vara problemet men nu diskuteras socker allt mer i samband med fetma och övervikt. Det är
egentligen inte så konstigt; socker får mat att smaka bättre, innehåller mycket kalorier men ingen näring. Få påstår att
socker är bra för oss, men samtidigt sprids många myter om socker. Här reder vi ut nio påståenden om socker och vad
som faktiskt är sant.
Nej, barn blir inte hyperaktiva av socker
Den här myten är väldigt spridd trots att den motbevisats flera gånger. Det finns många föräldrar som
vittnat om att deras barn blivit hyperaktiva efter att de ätit socker. Men det saknas vetenskapligt stöd
för det påståendet.
Det finns flera metaanalyser där forskare sammanställt resultaten från flera studier som undersökt barns beteende
efter att ha ätit socker. Forskarna hittar inget samband mellan hyperaktiva barn och sockerintag. Föräldrarna har inte
vetat om barnen fått socker eller sötningsmedel, men när föräldrarna trott att barnen ätit socker har de övertolkat
barnens beteenden. Socker (eller sötningsmedel) har inte heller lett till hyperaktivitet hos barn med adhd.
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Nej, socker är inte bättre än sötningsmedel
Naturligt är inte bäst. Tvärtemot vad somliga påstår är det inte bättre att dricka en sockersötad
läsk i stället för en lightläsk.
Det finns studier som visar att försöksdjur, till exempel möss, äter
mer när de även får sötningsmedel. Men då har mössen fått mycket högre doser sötningsmedel än vi människor kan
få i oss. Dessutom har de resultaten har inte kunnat upprepas i liknande studier på människor.
Det finns också studier där man jämfört hur ett dagligt intag av vatten, mjölk, sockersötad läsk eller lightläsk under sex
månader påverkade fettansamling i kroppen och andra hälsofaktorer. Lightläsk var att jämföra med vatten, medan
vanlig läsk gjorde att studiedeltagarna lagrade in mer fett på dåliga ställen.
Det finns även studier där människor fått både mat och dryck sötade med socker eller sötningsmedel. Även där var
socker förknippat med ökad fettmassa och viktuppgång, men inte sötningsmedel. Det gäller också för barn, de som
drack mycket sockersötade drycker gick ner i vikt när de fick drycker sötade med sötningsmedel i stället. Drick alltså
inte dina kalorier.
Nej, honung är inte särskilt mycket ”bättre” än socker
Vissa bloggare eller självutnämnda hälsoexperter påstår ibland att honung är ”bättre” (mindre
onyttigt) än vanligt socker. Det kan därför stå att deras recept inte innehåller socker, men i stället
en stor mängd honung. Men faktum är att honung till största delen består av vanligt
socker. Även om honung till skillnad från socker innehåller vitaminer och mineraler är det i stort
sett obetydliga mängder. Honung är aningen sötare än socker, så det kanske används mindre av honung än socker.
Men honung innehåller också mycket kalorier. Därför ska honung, liksom vanligt socker, användas sparsamt.
Inte heller råsocker, farinsocker eller sirap är ”bättre” än vanligt vitt socker.
Nej, socker göder inte cancer
Alla celler i kroppen behöver glukos, alltså en variant av socker, för att växa. Det gäller även
cancerceller. Du kan inte styra vilka celler som får näring från glukosen. Det finns också studier som
visar att vissa cancerceller enbart göder på fett, men det betyder inte heller att
du ska sluta äta fett. Cancer är komplext, och det finns ingen garanti att den som utesluter socker
från kosten också undviker cancer.
Samtidigt finns det en koppling mellan vissa olika cancertyper och fetma. En hälsosam kost minskar risken för vissa
typer av cancer, men det handlar inte om enskilda livsmedel. Om man äter mycket socker är det lätt att få i sig för
mycket kalorier, vilket kan leda till fetma
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Nej, frukt är inte lika dåligt som socker
Ibland påstås det att frukt är lika dåligt eller till och med sämre än vanligt socker på grund av att
frukten innehåller fruktos. Det stämmer inte.
Kroppen behöver inte insulin för att ta upp fruktos, vilket till exempel behövs för glukos. Alltså
omsätts fruktsockret annorlunda i kroppen. Studier visar att människor som försöker gå ner i vikt klarar det bättre om
de äter frukt. Frukt innehåller förutom fruktos även vitaminer och fibrer, bara det ger en fördel över socker.
Men, precis som med i stort sett allt annat så handlar det om mängden. Den som äter väldigt stora mängder frukt och
samtidigt får i sig för mycket kalorier kan gå upp i vikt och öka fettinlagringen i till exempel levern. Äter du normala
mängder frukt och inte får i dig för mycket kalorier, verkar det inte som att fruktosen som finns i frukt är dåligt för
kroppen.
Det här gäller alltså hela frukter och inte torkad frukt, fruktjuice eller någon slags processad frukt. Studier visar snarare
att människor som dricker mycket juice går upp i vikt.

Nej, HFCS är inte ett extra farligt socker
Sötningsmedlet high fructose corn syrup (HFCS) kallas även glukossirap, fruktos-glukossirap eller
isoglukos. HFCS framställs genom att stärkelse bryts ner till glukos och därefter omvandlas en del
av glukosen till fruktos. Det är billigare att framställa än vanligt
socker och är dessutom sötare, så det behövs en mindre mängd av det.
HFCS har beskrivits som ”värstingsocker” eller ett extra farligt socker som orsakat fetmaepidemin i USA. Men det skiljer
sig inte nämnvärt mot vanligt socker och det finns inga bevis för att det skulle vara farligare än vanligt socker. Eftersom
det är billigare än vanligt socker kan det dock leda till att produkter som innehåller HFCS är billigare, vilket kan få oss
att äta mer och det i sig är inte bra för hälsan. Men att välja bort HFCS till fördel för vanligt socker ger inga direkta
hälsovinster. Det är mycket bättre att minska den totala sockermängden.
Nej, du kan inte vara beroende av socker
Det här är en väldigt laddad fråga. Det finns de som hävdar att människor kan vara beroende av
socker på samma sätt som narkotika eller alkohol.
En svensk rapport konstaterade att de medicinska definitionerna av beroende inte uppfylls av
socker. Rapporten blev hårt kritiserad eftersom den var beställd av livsmedelsindustrin. Men rapporten har stöd av
stora vetenskapliga studier.
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Det finns studier som visar att försöksdjur kan utveckla ett slags sockerberoende, men även annat, som fett, ger en
liknande reaktion i hjärnan. Däremot kan man inte se liknande problematik hos människor. En stor översiktsstudie drar
slutsatsen att sockerberoende inte har något vetenskapligt stöd. Att somliga har svårt att sluta äta mat med mycket
socker kanske snarare beror på ett beteende än ett beroende av en substans.
Claude Marcus, professor i barnmedicin vid Karolinska institutet, förklarar att allt vi tycker om påverkar hjärnans
belöningssystem. Socker påverkar hjärnan genom vårt normala nervsystem, genom lukt, smak och syn. Men droger,
alkohol eller tobak påverkar belöningssystemet direkt, det behöver inte gå omvägen via våra sinnen.
Ja, sockerindustrin har faktiskt manipulerat oss
Socker är dåligt, det innehåller bara kalorier och ingen näring. Men exakt hur dåligt socker är har
inte varit helt klarlagt. En anledning till det är att sockerindustrin medvetet grumlat vetenskapen
kring hälsoriskerna med socker. På 1960-talet publicerades en stor
sammanställning av studier i den högt rankade tidskriften NEJM. I sammanställningen slog
forskarna fast att det var det mättade fettet som var boven bakom hjärt-kärlsjukdomar och tonade ned riskerna med
socker. Problemet var bara att forskarna fick betalt från sockerindustrin för att komma till den slutsatsen. Därför dröjde
det innan hälsoriskerna med socker varit uppenbara.
Men vi kan inte enbart skylla det stora fetmaproblemet i världen på socker, även om sockret är starkt bidragande.
Claude Marcus, och många andra forskare, anser att problemet är att vi inte längre äter vid regelbundna tider, vilket
minskar hunger- och mättnadskontrollen. Dessutom kan vi när som helst få tag i något som vi tycker om att äta, och
de mellanmål vi äter är sällan särskilt nyttiga.
Ja, det finns mycket socker i maten
Det finns inga positiva hälsoeffekter av socker, och många äter för mycket socker. Enligt de
nordiska näringsrekommendationerna bör mindre än tio procent av energin från maten komma
från tillsatt socker, cirka 50-75 gram socker per dag för vuxna.
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ännu mindre socker; max fem procent.
Det kanske inte är svårt att förstå att läsk, godis och bullar innehåller mycket socker. Men även frukostflingor, torkad
frukt, smaksatt yoghurt och smoothies kan innehålla stora mängder tillsatt socker.
Tillsatt socker i livsmedel kan till exempel listas som sackaros, glukos, fruktos, maltos, dextros, invertsocker, honung,
HFCS eller isoglukos. Där är därför viktigt att läsa innehållsförteckningen noga om du vill dra ner på sockret.
Somliga livsmedel innehåller dock lite tillsatt men en stor mängd totalt socker och är fortfarande onyttiga. De är svårare
att upptäcka. Till exempel innehåller juice inget tillsatt socker, men är ändå en sockerfälla, menar Claude Marcus.
Äppeljuice kan innehålla mer socker än en Coca-cola.
Ja och nej - sockerskatt kan vara en lösning.
Det finns troligtvis ingen enskild åtgärd som kan lösa fetmaproblemet, men många forskare och
organisationer förespråkar en sockerskatt på sötade drycker som läsk och juice. Det gör även
Claude Marcus.
Eftersom punktskatter på alkohol, tobak och bränsle visat sig ha påverkat konsumtionsmönstret kan en sockerskatt få
liknande effekt. Men för att skatten ska få önskad effekt bör den kombineras med tydlig information om varför man
den införs - för att motverka negativa attityder, anser anser Claude Marcus. Det har fungerat i Mexiko och i Berkeley i
USA.
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För att den höjda skatten inte ska resultera i att familjer med lägre inkomst köper mindre nyttiga varor för att ha råd
med läsk, föreslår Claude Marcus att de ökade skatteintäkterna används för att sänka momsen på färsk frukt och
grönsaker.
Den svenska STOPP-studien har även visat att ta bort sötsaker på dagis, fritids och i skolor kan minska fetma och
övervikt, och antyder också att åtgärderna kan förbättra matvanorna hemmavid.

Amina Manzoor
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Dietisten: Det här händer i kroppen när du slutar
äta socker
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Uppdaterad: 10 maj
Publicerad: 6 maj
Alva Forsberg Fierro

Funderar du på att dra ner på sockret? Dietisten Sofia Antonsson
förklarar vad som händer i din kropp när du skippar din dagliga
sockerdos.

En kost med mycket socker kan generera inflammationer i kroppen
Alarmy/ Privat
Foto:
Tillsatt socker finns i dag i majoriteten av alla halvfabrikat och färdigrätter, i såväl frukostmatvaror som
middagsrätter till söta desserter. Svenskar ligger i topp när det gäller godiskonsumtion i världen. Men
trots att sockret kan vara skadligt för kroppen har många svårt att dra ner på det söta.
Men har du väl har bestämt dig för att köra sockerfritt, finns det flera hälsofördelar att se fram emot.
Du håller aptiten i schack. Sockret går snabbt ut i blodet och gör dig pigg en kort period, sen får man i
stället en dipp vilket kan ge dig humörsvängningar och trigga igång ett sug som gör att du äter mer och
kan öka i vikt, säger Sofia Antonsson, dietist på IBS fri.
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Näringsbrist är också en risk om man har en sockerrik kost, vilket beror på att socker saknar viktiga
vitaminer, mineraler och fibrer.
Det är tomma kalorier i socker, därför får du oftast i dig mer näring när du skär ner på det. Viktigt är
då att äta en varierad kost med protein och nyttiga fetter som till exempel nötter, avokado, lax, ägg,
skinka och mejeriprodukter.
Personer som äter mycket socker löper också högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar.
Sockerintaget tillsammans med fettintaget är en bidragande orsak till folkhälsosjukdomarna. Minskar
man på sockret kan man därför minska sina riskfaktorer, men andra faktorer kan också spela in.
En kost med mycket socker kan generera inflammationer i kroppen och störa vår tarmflora vilket längre
sikt kan skada immunförsvaret och leda till orkeslöshet och depression.
Inflammationerna kan påverka våra hormonnivåer och nivåer av serotonin negativt vilket påverkar
vårt humör. Därför blir du oftast piggare och gladare av att dra ner på sockret.
ANNONS
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