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1 Inledning

1.1 Bakgrund till undersökningen
Läroboken har blivit beskylld än för att innehålla för lite bilder, än för att bil-
derna tillåts dominera. Den har också kritiserats för dålig textbindning och
förvirrad struktur (Utbildningsdepartementet 1988:12f, Pettersson 1991:12).

Framför allt är det de dekorativa bilderna som anses dåliga. Lärare avråds
från köpa in läroböcker där bildernas huvudsyfte är att vara utsmyckning
utan att samtidigt vara pedagogiska. Motiveringen är att sådana bilder skapar
ett brus som gör att läsarna inte förmår ta till sig de verbalt baserade kunska-
perna (Pettersson 1991:165, Selander 1994:51).

Lärobokens ställning är stark i de svenska klassrummen, vilket motiverar
en närmare granskning av hur den fyller sin funktion. Eleverna möter läro-
böckernas texter varje dag i många år och de fungerar bland annat som före-
bilder för deras framtida skrivande och läsande av faktatexter (Melander
2003:133f). Men framför allt har texterna kommit till för att ge eleverna bas-
kunskaper i de olika ämnen de studerar. Därför är det av stor vikt att budska-
pet når mottagarna, och då är det inte bara orden i texten som ska fungera
utan även bilderna och layouten och samspelet dem emellan. Detta har än så
länge undersökts relativt lite jämfört med hur mycket brödtextens innehåll
och struktur har studerats.

En svaghet i att granska enbart läroboken och dess bilder som kunskaps-
källa är förstås att även andra texter (se definitioner i 3.2) används i undervis-
ningen, exempelvis internet, dagstidningar, film och uppslagsverk. Det läraren
säger i klassrummet kan också fylla de luckor läroboken eventuellt har.

Å andra sidan har det i tidigare undersökningar (Boström 1996) visat sig
att lärarna följer läroboken i mycket hög grad. Boström konstaterar att ele-
verna har läroboken framme 77 procent av lektionstiden. Enligt en enkät som
Föreningen Svenska läromedelsproducenter (FSL) genomförde 2003 använ-
der 82 procent av lärarna läroböcker regelbundet. Bara 1,7 procent uppger att
de aldrig använder tryckta läroböcker (Levén 2003:2). Englund (2006:25)
menar att lärarna följer läroboken därför att då är de säkra på att de följer
läroplanen. 

I ett samhälle där bildens betydelse ständigt ökar genom film, tv, reklam
och internet påverkas naturligtvis även läroboken. Var och en som jämför en
lärobok tryckt 2006 med en som trycktes 20 år tidigare kan se att skillnader-
na är stora. Dagens läroböcker är betydligt mer tilltalande i fråga om form
och färg. Layouten är mer logisk och den grafiska leklustan har dämpats.

Något verkar alltså läromedelsproducenterna ha tagit till sig av forskning-
en och den kritik som har förts fram, men är det tillräckligt? Är bilderna med
enbart för att en lärobok med bara ett minimum av bilder är otänkbar? Eller
är bilderna tänkta att vara ett stöd för inlärningen? I så fall – när hjälper de
eleven att lära sig det som uttrycks i ord och när gör de inte? Och vilken typ
av bilder hjälper bäst?

Det är de frågor som jag ställde mig när jag inledde det här arbetet.
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2 Syfte
Syftet med den här undersökningen är alltså att ta reda på om samspelet (eller
bristen på samspel) mellan text och bild i en lärobok för mellanstadiet påver-
kar faktainlärningen och om olika typer av bilder ger eleverna olika mycket
stöd. 

Jag tar avstamp i den kritik som har riktats mot framför allt de dekorativa
bilderna, som sägs störa inlärningen. Den tanke jag utgår från är att olika
typer av bilder kan placeras in på en skala som går från stödjande till störan-
de. Jag föreställer mig också att även dekorativa bilder kan stödja inlärning-
en förutsatt att de uppfyller vissa kriterier, nämligen att de har en koppling
till brödtexten och är relevanta för ämnet.

Jag undersöker om min hypotes stämmer genom att göra ett empiriskt
kvantitativt test.

2.1 Delsyfte – ett nytt verktyg
För att kunna utforma mitt test, och efter genomförandet kunna tolka och
analysera resultatet, behöver jag kategorisera bilderna i materialet. Ett delsyf-
te med arbetet är därför att ta ett första steg mot att skapa ett verktyg för bild-
analys, som är mer hanterbart och inte så tidskrävande som tidigare ansatser
i den vägen.

Ett sådant verktyg tror jag kan vara till nytta i den vardagliga verksamhe-
ten för många yrkesgrupper, exempelvis pedagoger och språkkonsulter.

3 Centrala begrepp
Några begrepp återkommer ofta i den fortsatta texten. För att undvika oklar-
heter definierar jag dem här.

3.1 Läroböcker, läromedel och pedagogiska texter
Med lärobok avses en bok som förmedlar och förklarar redan känd kunskap.
Den är producerad för att användas i undervisning och är uppbyggd så att den
följer skolans kursplaner och målen i dem (Selander 1988:17).

Läromedel är ett vidare begrepp än lärobok och ”används ofta i betydel-
sen ’sådant som kan användas för att nå målen i skolan’. Med denna formu-
lering kan vad som helst ses som ett läromedel” (Selander 2003b:66).
Läromedel kan alltså vara läroböcker, övningsböcker, cd-rom, film och så
vidare. Sådant som inte har producerats primärt för att användas i undervis-
ningssammanhang (exempelvis tidningsartiklar) definieras traditionellt inte
som läromedel, men det skiftar mellan olika studier och det verkar som om
begreppet håller på att omdefinieras. 

I undersökningen Läromedlens roll i undervisningen (Skolverket 2006:15)
används följande definition:
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Utgångspunkten har varit definitionen i 1980 års läroplan, 
vilket innebär att läromedel i denna undersökning är sådant
som lärare och/eller elever använder för att eleverna ska nå
uppställda mål. Det är således intentionen – i det här fallet 
elevernas måluppfyllelse – bakom användandet som medför 
att något anses eller inte anses vara ett läromedel. Detta innebär
att läromedel i denna undersökning inte enbart avser läroböcker
eller annat skriftligt material, som t.ex. tidningsartiklar, upp-
slagsverk och skönlitteratur, utan att det även omfattar t.ex.
Internet och dataprogram, filmer och konstverk, naturen (djur
och växter) och lärosituationer som t.ex. studiebesök.

I Skolverkets läromedelsbegrepp ingår även lärarhandledningar och annat
referensmaterial som riktar sig till lärare och är till hjälp i planeringen av
undervisningen. Den här utökade definitionen av läromedel kallas även för
pedagogiska texter (Selander 2003a:217ff).

3.2 Text 
I grundskolans kursplaner talas numera om ett vidgat textbegrepp, och med
det menar man att text inte bara är talad och skriven text utan också innefat-
tar bilder.

Selander (2003b:67) menar att läroboken kan ses som ”en multimodal
artefakt där text, bild och själva layouten samverkar till att skapa menings-
fulla, men ’flerskiktade’, innebörder”. Text är alltså inte bara bokstäver, utan
också bilder (fotografier, teckningar, lexivisioner, kartor, skisser) och grafisk
utformning (typsnitt, färger, linjer, symboler).

Jag ansluter mig till denna textsyn och kallar helheten för text. Jag använ-
der termerna brödtext för själva orden1, bild för det som framställs visuellt
och layout för typsnitt, färger och andra grafiska markörer, till exempel pilar
och färgplattor. Även elementens placering på sidan räknar jag som layout.
Faktarutor, tabeller och liknande förekommer inte i mitt material, men skul-
le ha rymts inom ramen för text om de hade funnits med. I figuren på nästa
sida kallar jag detta för övrig text 2.

Både bilden och bildtexten ingår i det jag kallar jag bild. Det är inte alltid
det finns en bildtext, men om det finns är det min uppfattning att den är mer en
del av bilden än av brödtexten. Det resonemanget grundar jag på förhållandet
att en bild kan klara sig utan bildtext, men inte tvärtom – tar man bort bilden blir
bildtexten meningslös. Därför räknar jag bildtexten till bilden (se figur 1). 

3

1 I kapitlet Tidigare forskning frångår jag detta och kallar brödtexten för text. Innan
det utvidgade textbegreppet började användas var det oftast brödtexten man avsåg
med termen text. När det behövs för tydlighetens skull använder jag termerna som
ovan även i det kapitlet.

2 Ofta kallas rubriker, ingresser, bildtexter och faktarutor för paratext. Eftersom jag
har valt en annan indelning har jag också valt en annan benämning.



3.3 Bild 
Enligt Pettersson (1991:7) kan begreppet bild beteckna många olika saker,
exempelvis ”en visuell upplevelse av en inre eller av en yttre verklighet”, ett
skolämne som omfattar ”undervisning i bildskapandets teknik och bildana-
lys” eller ”en föreställning som ger en helhetsuppfattning av något, t. ex.
’skaffa sig en bild av läget’”.

Här kommer jag att använda mig av begreppet enbart i betydelsen ”en
flerdimensionell representation, en avbildning, av en inre eller av en yttre
verklighet” (Pettersson 1991:7). Med det menar jag illustrationer av olika
slag, såsom fotografier, teckningar, kartor och lexivisioner (text-i-bild och
informationsgrafik är andra ord för samma sak), det vill säga den typ av bil-
der som återfinns i bland annat läroböcker.

Bilder i läroböcker kallas ofta för kunskapsbilder. Selander (1988:119)
definierar kunskapsbild som ”en bild där tonvikten ligger på ämnet och funk-
tionen är informativ”. Han påpekar dock att detta inte alltid är fallet med bil-
der i läroböcker.

När det gäller bilder i läroböcker talar man också om citatbilder och unika
bilder (Englund & Romare 1994:112). Citatbilder är bilder som ursprungli-
gen har framställts i ett annat sammanhang och för ett annat syfte. När de
används i läroboken byter de kontext och därmed förändras förutsättningar-
na för att tolka dem. Unika bilder är bilder som är framställda särskilt för den

Layout

Bild

Bildtext

Övrig text

Brödtext

Text

Figur 1. Min definition av textbegreppet. Texten är helheten och 
består av både verbala och visuella element. Layoutens uppgift 
är att strukturera och organisera elementen så att helheten blir
logiskt sammanhållen och läsvänlig. 
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bok de publiceras i. I läroböcker är fotografierna oftast citatbilder och de
tecknade illustrationerna unika.

3.3.1 Bildernas funktion
Selander (1988:102) delar in kunskapsbilderna i tre undergrupper utifrån
deras funktion:

l bilder som illustrerar texten,
l bilder som lättar upp texten,
l bilder som fungerar som självständiga informationsbärare, 

som går utöver texten och delvis kan ersätta den.

Pettersson (1991:101f) skriver att bilder kan ha en rad olika funktioner och
effekter. En del bilder väcker uppmärksamhet och skapar intresse, de kan
motivera oss att börja läsa en text, andra är kognitiva och förmedlar informa-
tion till läsaren. Kompenserande bilder hjälper läsaren att förstå och minnas.
Bilder kan också väcka känslor, underhålla och aktivera oss till handling. En
och samma bild kan innehålla flera av de här funktionerna.

Pettersson nämner också den dekorativa funktionen hos bilder. En deko-
rativ bild, skriver han, används för ”försköning och utsmyckning. Kognitiva
och dekorativa funktioner bör emellertid aldrig blandas ihop.”

Även Larsson (1991:99) tar upp den dekorativa bilden och frågar sig om
den rena skönhetsaspekten är legitim i skolbokssammanhang.

4 Teori och utgångspunkter
Den som intresserar sig för samspelet mellan text och bild i läroböcker märker
snart att det är ett ämne som inte går att placera in i ett avgränsat fack. De teo-
rier man har att luta sig mot återfinns inom en rad olika forskningsområden,
exempelvis pedagogik, språkvetenskap och psykologi. En annan utgångspunkt
som inte går att bortse från är skolans regelverk, som styr både undervisningen
och innehållet i läroböckerna.

4.1 Skolans kursplaner
Läroböcker kan inte innehålla riktigt vad som helst utan måste täcka vad som
står i läroplan och kursplaner. Dessa regelverk talar bland annat om vilka mål
eleverna ska uppnå under sin skolgång. I kursplanen för ämnet bild står bland
annat att eleverna i slutet av årskurs fem ska ha ”grundläggande förmåga att
granska och tolka bilder och former” (Skolverket 2000:10). Men det är inte
bara i bildämnet som bildens betydelse betonas. 

I kursplanen för svenska skriver Skolverket så här:

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära
läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel,
film, video och bildstudium. Ämnet [svenska, min anm]
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utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter.
Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade
texter även bilder.                                       (Skolverket 2000:98)

I den här undersökningen granskar jag en geografibok. I kursplanen för det
ämnet talas det om vikten av att kunna läsa kartor, men inte om bilder i all-
mänhet. Jag utgår från att Skolverkets syn på text i den utvidgade bemärkel-
sen gäller även här.  

4.2 Språkforskningen och bilden
Att språkforskare studerar bild är en relativt ny företeelse, något som både
Holsánová (1999:117) och Koivisto (2005) kommenterar. Inom många andra
discipliner, exempelvis semiotiken och informationsdesignen, finns sedan
länge en tradition inom området. Sedan början av 1990-talet har allt fler
språkforskare börjat intressera sig även för det visuella, vilket måste anses
naturligt eftersom ord och bild normalt uppträder tillsammans.

Holsánová (1999) har studerat hur forskare inom olika vetenskapliga
discipliner har gått tillväga för att få grepp om multimodalitet, det vill säga
hur olika modaliteter som tal, text, bild och andra visuella uttrycksmedel, till-
sammans skapar en helhet. Hon urskiljer sex olika perspektiv. Av dem är det
två som passar in på mitt sätt att närma mig ämnet. Det ena är det perspektiv
som fokuserar på samspelet mellan modaliteterna, vilket enligt Holsánová är
näst intill otrampad mark: ”Någon enhetlig teori eller terminologi för sam-
verkan verkar inte finnas till hands” (1999:120).

Det andra perspektivet som är relevant för den här studien handlar om per-
ceptionen. Centrala frågeställningar är då bland annat hur läsaren uppfattar
sambandet mellan språklig och grafisk form, och hur samverkan mellan ele-
menten påverkar läsbarhet och begriplighet. 

Holsánovás slutsats är att det är en fördel att blanda flera olika ansatser
för att komma ner till genrespecifik nivå (1999:123). Efter att ha studerat
vad som har hänt inom forskningsområdet på senare tid kom även jag fram
till att jag behövde kombinera olika teorier från olika områden för att
komma åt det jag ville undersöka.

4.3 Pedagogik
De allra flesta pedagoger bekänner sig i dag till ett sociokulturellt perspektiv
på lärande. Det synsättet har sina rötter i psykologen Lev Vygotskijs teorier
om lärande, nämligen att det är en social aktivitet.

Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon. I denna zon finns
de möjligheter individen har att utvecklas, och den kan beskrivas som glap-
pet mellan den befintliga förmågan och den förmåga man kan uppnå med
stöd från en handledare (Selander 2003a:229).

Lärande handlar, enligt denna syn, om kommunikation och interaktion med
andra människor och med hjälp av olika redskap. Översatt till skolans värld
kan man se läraren som handledare och läroboken som ett av flera redskap. 
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Människor skapar mening och kunskap genom att kommunicera med
varandra på olika sätt, till exempel genom tal, skrift, bild, musik, film och
rörelse, och vi gör det med hjälp av olika sinnen. Meningsskapande är alltså
en social och multimodal process. Det är också dialogiskt i den meningen att
allt meningsskapande bygger vidare på tidigare meningsskapande
(Myndigheten för skolutveckling 2003:14ff).

I den här studien betraktar jag relationen mellan brödtext och bilder i en
text som dialogisk, eftersom sampelet mellan bilder och brödtext i läroboken
ger mening åt texten som helhet. Samspelet mellan texten, läsaren och den-
nes förkunskaper är ytterligare ett dialogiskt förhållande, liksom elevernas
och lärarnas relation i klassrummet. 

Jag vill också föra in begreppet scaffolding som används inom pedagogi-
ken och har sitt ursprung i Vygotskijs teorier om det sociala lärandet.
Scaffolding, eller stöttning, är det stöd vi får av andra människor när vi hål-
ler på att lära oss någonting. Ursprungligen användes stöttning bara om när
vuxna fungerar som stöd för barn. Numera används det också för stöd mel-
lan vuxna och stöd mellan barn (Blåsjö 2004:33).

Säljö (2000:123) beskriver stöttning som ”ett slags vägräcken som håller
barnet på vägbanan genom att modern övervakar och korrigerar kursen i
handlingen”.

Även det stöd vi kan få av bilder när vi läser och lär anser jag att man kan
kalla ett slags stöttor eller vägräcken. Bilderna ger oss något att hänga upp
kunskapen på och förstärker på så sätt inlärningen. Stöttningsbegreppet finns
med i bakgrunden för hur jag ser på bilder som stöd för lärande.

4.4 Inlärning, minne och perception
Man kan inte studera lärande och samspel mellan bild och brödtext utan att
komma in på psykologins område. Det dyker ständigt upp frågor om skillna-
den mellan minne, inlärning och kunskap. Och om hur vi läser, förstår och
tolkar bilder.

Det mesta av den information som når vår hjärna försvinner direkt och
lagras aldrig i något långtidsminne för att plockas fram vid behov. Enligt
Ander (2003:23) minns vi 30 procent av det vi ser och 10 procent av det vi
läser.

Tebelius, som har studerat det visuellas betydelse för att underlätta läran-
de för dyslektiker, resonerar kring pedagogik och kognition. Hon menar att
minne och lärande är nära förbundna. Att lära är att ”lagra, vidmakthålla och
återerinra”, skriver hon (2003:11), och att det är ”lagring av önskad kunskap
i minnet som är pedagogikens svåra uppgift”.

Pettersson (1991:66) skriver att det är mer ansträngande att läsa bilder än
att titta på dem och att det är mer ansträngande att läsa en text än att ögna ige-
nom den. Att läsa text och bild är fysiskt och psykiskt ansträngande och gör
oss trötta. Därför är det viktigt att text och bild utformas på ett sätt som gör
att vi inte tappar intresset. 
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5 Tidigare forskning
Den svenska forskningen1 kring läroboken är omfattande. Undersökningar
baserade på textanalys och textlingvistik finns det gott om. Det finns också
de som fokuserar på bildens betydelse för läsinlärningen. Andra handlar om
läs- och läsförståelseproblem av olika slag – dyslexi, lättläst för vuxna och
andraspråkselevers läsning – och då även bildens roll i sammanhanget. 

Jag har dock inte hittat någon undersökning som uttalat studerar samban-
det mellan text och bild när det gäller faktainlärning hos ”normaleleven” och
dessutom testar det empiriskt.

Vetenskaplig litteratur som behandlar samspelet mellan text och bild åter-
finns inom ett stort antal områden och det finns en rad olika infallsvinklar.
Jag har hämtat inspiration från många håll, inte bara det rent språkvetenskap-
liga. Detta ska jag redogöra för här, men först en historisk tillbakablick.

5.1 Den första moderna läroboken2

”Låt därför detta vara en gyllene regel:
Att förevisa allt för alla så långt det är möjligt, det vill säga
saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln ...
Om något kan uppfattas av flera sinnen, förevisa så detta för
flera sinnen.”

Så skrev den tjeckiske pedagogen och protestantiske biskopen Johan Amos
Comenius (1592–1670). Han kom ursprungligen från sydöstra Mähren, men
på grund av de religionskrig som pågick under 1600-talet levde han många
år av sitt liv utanför sitt hemland, bland annat i Sverige. 

Comenius pedagogik har haft mycket stort inflytande på den västerländs-
ka undervisningstraditionen. Hans idéer byggde på att eleverna aktivt skulle
iaktta sin omgivning och ta hjälp av så många sinnen som möjligt. För att
underlätta inlärningen skulle lärarna använda sig av bilder.

Comenius presenterade sina pedagogiska teorier och metoder i boken
Didactica Magna, som först kom ut på tjeckiska 1627. Trettio år senare kom
en utvidgad version på latin med titeln Opera Didactica.

1658 kom Orbis Sensualium Pictus ut. Här kombinerade Comenius text,
bild och bildkommentarer på ett sätt som inte hade gjorts tidigare. Boken har
ibland kallats den första moderna läroboken och användes ännu i slutet av
1800-talet. På svenska heter den Den synliga världen i bilder eller
Sinnevärlden i bilder. I Sverige trycktes den första gången 1659 och den
senaste utgåvan är från 2006. 

1 För att avgränsa området, som annars hade blivit alltför omfattande att sätta sig 
in i för en undersökning av den här storleken, har jag med några få undantag valt 
att fokusera på den svenska forskningen kring läroböcker och bilder.

2 Källor till hela avsnittet om Comenius är Ander 2003:24f, Pettersson 2004:45f och
Lindström 2002.
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5.2 Bilden och skriften
Comenius var inte först med det pedagogiska bildberättandet även om han
var bland de första som skapade teori och metod kring bildens betydelse 
i undervisningssammanhang. 

Också Leonardo da Vinci (1452–1519) insåg vikten av samspelet mellan
text och bild. Han menade att det är nödvändigt att förmedla kunskap med
hjälp av dem båda: ”Ty ju mer detaljerat du beskriver [med ord, min anm],
desto mer belamrar du läsarens sinne, och desto mer undanhåller du honom
kunskap om det ting du beskriver” (Ander 2003:44).

Bilden har fungerat som informationsbärare betydligt längre än skriften.
Bland de allra äldsta bilder vi känner till finns grottmålningar som är åtmin-
stone 20 000 år gamla. De äldsta av de skandinaviska hällristningarna är från 
6 000 f Kr och är också ett exempel på tidigt bildberättande, liksom de
medeltida kyrkomålningarna. De senare hjälpte prästerna att förmedla berät-
telser ur Bibeln till den icke läskunniga allmänheten (Pettersson 2004:20f,
Riksantikvarieämbetet 2006, Selander 1988:13f). 

Ser man till individens utveckling går mönstret igen. Det lilla barnets tillvaro
består av syn-, hörsel och känselintryck. Det visuella är av stor betydelse i hen-
nes uppfattning av omvärlden. Barnet ser och förstår sin omvärld innan hon kan
tala om den, och hon ritar av den innan hon kan läsa och skriva om den.

Med stigande ålder tar dock det skrivna ordet allt större plats i individens
liv, framför allt när hon börjar skolan då det är dags att på allvar socialiseras
in i skriftspråket.

5.3 Läroboken på 1900-talet
1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige. Därmed kom också pro-
duktionen av specialskrivna läroböcker i olika ämnen och för olika årskurser
i gång (Selander 1988:16). Tidigare hade man använt det som fanns till hands
– exempelvis klassiker och religiösa texter – och läraren förmedlade sina
kunskaper muntligt (Selander 1988:99f).

Insikten att alla sinnen medverkar vid inlärning fanns redan när massut-
bildningen tog fart, men tekniken gjorde det svårt att trycka text och bild
samtidigt till ett rimligt pris. Därför lämnades tomma ytor i brödtexten där
man i efterhand klistrade in bilder. Som komplement till texterna använde
man också skolplanscher (Ståhl 1991).

Till en början var det forskare som författade böckerna, skriver Selander
(2003a:200), men successivt förändrades detta och därmed även innehållets
karaktär. ”Efter andra världskriget är det fler lärare än forskare som skriver
läroböcker, ny lay-out [så!] gör sitt segertåg, det blir allt fler illustrationer,
berättandet försvinner till förmån för det beskrivande.”

Englund & Romare (1994:129) har funnit att på den tiden då bilderna var
färre var språket i gengäld sådant att det bidrog till att läsaren skapade inre
bilder.

Samtidigt som berättandet minskar i läroböckerna minskar även text-
mängden eftersom bilderna blir fler, men antalet sidor är detsamma som tidi-
gare (Wikman 2004:91).

9



När bilder och övrig text breder ut sig blir det mindre plats över till bröd-
texten. Samtidigt vill författaren fortfarande få ut samma mängd information.
Vad som då händer är att texterna komprimeras och informationstätheten
ökar på bekostnad av begripligheten (Johnsen m fl 1998:168ff).

Sundblad & Allard (1988:62) menar att läromedelspaketen med grundbok,
övningsbok och lärarhandledning har bidragit till att fakta har flyttat ut ur
grundboken. Ämnen som tidigare behandlades på tio sidor får i dag en sida
eller knappt det. Vad händer då om mängden fakta fortfarande är densamma,
frågar de sig, och konstaterar att en kortfattad text med hög informationstäthet
blir väldigt abstrakt. Orden blir svårare och eleverna får problem att förstå.

Englund & Romare har jämfört förhållandet mellan text och bild i tre läro-
böcker i historia från 1945, 1963 och 1983. De fann att alla tre böckerna inte
bara strävade efter att förmedla kunskap, utan också efter att väcka engage-
mang, känslor och intresse. Sättet att göra det skiljer dock mellan tidsepoker-
na. På 1940-talet förmedlades fakta i bild och känslor i text medan förhållan-
det på 1980-talet var det omvända. På 1960-talet förmedlade både texten och
bilderna såväl fakta som känslor (Englund & Romare 1994:129ff).

Under 1990-talet kom dock en vändning. Många började efterlysa det
goda berättandet, vilket också avspeglas i de nyare läroböckernas innehåll
och utformning (Johnsen m fl 1998:165).

5.4 Läroboken som forskningsobjekt
Intresset för läroboken som forskningsobjekt tog fart ordentligt under 1970-
talet men diskussionerna om läroboksspråket var i gång redan under första
halvan av 1900-talet (Melander 1995:16). I de tidigaste undersökningarna,
som kom på 1940-talet, intresserade man sig mest för texten på mikronivå
och tittade på exempelvis vokabulären (Johnsen m fl 1998:176). Därefter har
studierna av läroböckernas texter successivt dragit sig allt mer mot makro-
nivå och granskning ur ett textlingvistiskt perspektiv (Melander 1995:23).

Läroböcker har också granskats ur mer innehållsmässiga synvinklar. Ett
exempel är Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?

1 
där det

framkommer att etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion/trosupp-
fattning och sexuell läggning beskrivs stereotypt och onyanserat i samtliga
24 böcker som ingår i studien.

Intresset för bilden som kunskapsbärare har varit lågt fram till relativt
nyligen. I skolan har texten av tradition varit i fokus, liksom inom läro-
medelsforskningen. Bilden har haft låg status och undervisningen har varit
inriktad på att lära eleverna läsa och skriva (Ander 2003:62).

Men i mitten av 1990-talet började det visuella att uppmärksammas allt
mer inom många vetenskapliga discipliner, enligt Sparrman (2002:31), som
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har undersökt den visuella kulturen bland barn på en förskola. Hon resonerar
kring vad den här visuella vändningen beror på och skriver att det kan tänkas
vara en motreaktionen mot den tidigare textuella fokuseringen.

Under 2000-talet har multimodalitet blivit ett begrepp på modet och den
trycka läroboken har hamnat i skuggan av de nya medierna. Det finns flera
undersökningar som studerar samspelet mellan text och bild i datorbaserade
läromedel, exempelvis Alinder (1998), Sundin (2000) och Eriksson (2001).

Staffan Selander, som är professor i didaktik och har forskat om läromedel
i många år, menar att även den tryckta läroboken är en multimodal artefakt.

”Man måste inse att läromedel är multimodala; att de inte bara talar genom
sin text, utan också genom bilder och frågeuppgifter. [- - -] Interaktivitet är
inte förbehållet datorer och – framför allt – så handlar det inte om att en gubbe
rör sig”, säger han (Fredmark 2005).

5.5 Forskning om samspelet mellan bild och text
De senaste åren verkar forskningen om text och bild i samspel ha ökat 
i Sverige, särskilt inom pedagogik, didaktik och barnkultur. Det är där man
hittar de flesta undersökningarna av nyare datum. Men fortfarande är det få
som har intresserat sig för den ämnesspecifika läroboken och jag har inte hit-
tat någon undersökning som har gjorts bland eleverna – läroböckernas verk-
liga läsare. 

Flera forskare påpekar att området behöver utforskas mer och att det inte
finns några beprövade metoder att undersöka text och bild i samspel.

”Det är ingen nyhet att kontextuella faktorer har stor betydelse för läsarens
tillägnande av meningen i en text, men jag anser att betydelsen av bild och
bildens relation till texten i sammanhanget förtjänar att uppmärksammas mer
än det gjort hittills”, skriver Cederlund (2005:2).

Graas & Kjellberg (2006:36) konstaterar att det är nästan omöjligt att hitta
undersökningar utförda på läromedel, och Eriksson (2001:25) skriver att
”ytterst begränsad forskning har behandlat pedagogiska bilder och det saknas
idag grundläggande teorier om vilka effekterna är av visuella representatio-
ner, dvs vad man kan förvänta sig av bilden som kunskapskälla.”

Pettersson (2001:19) är inne på samma linje. ”Vi vet att läroböcker styr en
stor del av uppläggning och genomförande av undervisningen i våra skolor.
Vi vet också att bilder inte är använda i särskilt stor utsträckning.” För konst-
närliga bilder konstaterar Pettersson att det finns en beskrivningstradition,
men ”det finns emellertid ännu inte någon väl utvecklad tradition för mätning
och beskrivning av informativa texter och bilder i samverkan.” 

Rune Petterssons Bilder i läromedel (1991) hör till den litteratur som det
ofta refereras till i undersökningar som berör kunskapsbilder. Där gör han en
grundlig genomgång bland annat av hur vi läser, uppfattar och förstår bilder,
hur en bra bild bör vara och hur man kan analysera bilder.

Dessutom han presenterar sitt bildläsbarhetsindex, BLIX. Det går ut på att
svara ja eller nej på fem frågor som handlar om färg och gråskala, form, bild-
text, fåtydighet och intressecentrum i bilden. Ju fler ja-svar, desto högre
BLIX-värde får bilden. Och ju högre värde, desto mer lättläst är den.

11



Pettersson (2001:19f) menar att förmågan att läsa bilder är dålig både hos
lärare och elever och att det behövs mer utbildning i bildspråk och bildkom-
munikation.

Samma sak konstaterar Ewa Romare, en annan forskare som ägnat sig
mycket åt just text och bild i läroböcker. Hon slår fast att bilder behövs i läro-
böcker men då måste de användas och de måste vara utförda så att de ger
något. Precis som texter måste de engagera och väcka känslor, men ofta hop-
par både lärare och elever över bilderna för att de inte kan läsa dem. Och här
behövs träning, skriver hon (1991:63).

Melin kommer i en undersökning av bild och bildtexter i läroböcker fram
till att den mest centrala informationen finns i brödtexten, medan det mer
perifera finns i bildtexterna. ”Detta svarar också rätt väl mot hur elever läser
och fäster avseende vid bilder och bildtexter”, skriver han (1995:85f).

Melin & Pettersson har sett att elever oftast avläser elementen på en sida
i ordningen rubrik-brödtext-faktaruta-bild-bildtext. I samma undersökning
kommer det också fram att eleverna är bättre på att svara på frågor om bröd-
texten än om bildtexten.

Det verkar alltså som eleverna och redaktören är överens om 
en sak: det redaktören markerar som perifera aspekter uppfattar
också eleverna som oviktig information och lever efter detta
både i den ordning de tar till sig informationen och den prio-
ritet de ger den för inlärning.                              (Melin 1995:87)

Katarina Cederlund (2005) har som utgångspunkt att god läsförmåga förut-
sätter god läsförståelse och att bilder ingår i läsningen. Om bilden fungerar
väl gynnar den läsförståelsen, medan en icke fungerande bild kan ha motsatt
effekt.

För att undersöka om detta stämmer gör hon en undersökning i två delar.
Den första består av en litteraturgenomgång som visar att resultaten av den
tidigare forskningen på området skiljer sig åt en hel del. Hon har funnit både
de som varnar för att bilderna försvårar och de som menar att bilderna är ett
stöd för förståelse, minne och läsutveckling (Cederlund 2005:17).

Utifrån vad hon finner i tidigare forskning om text och bild i samspel stäl-
ler Cederlund upp kriterier för att bedöma bilder i läroböcker (dessa kriterier
beskriver och diskuterar jag närmare i mitt metodavsnitt, 7.1.1). I del två av
sin undersökning prövar hon kriterierna genom att själv analysera bilderna 
i tre olika läseböcker för grundskolans första år.

Cederlund fann att hennes kriterier fungerar väl för analys av illustrerade
läseböcker för lågstadiet. Hon tror att modellen även kan fungera bra som
verktyg för analys av andra typer av läroböcker och för lärare som ska välja
läroböcker. Hon menar också att hennes kriterier kan leda till att pedagoger-
na använder bilden mer medvetet i undervisningen, exempelvis genom bild-
samtal, och att de kan se de luckor undervisningsmaterialet har och kompen-
sera för dem.

Carlholmer & Hörman (2005) har i sitt examensarbete på lärarutbildning-
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en studerat bildens och bildskapandets betydelse som verktyg för lärande.
För att ta reda på det intervjuar de sex lärare i årskurserna 1–6. En var bild-
lärare, de övriga hade ingen särskild utbildning i bildämnet.

Dessa pedagoger säger bland annat att bilden är bra för att förstärka och
hänga upp ny kunskap på och att helhetsupplevelser gör att kunskapen blir
varaktig (2005:32f).

Det framkommer också att flera av lärarna värderar det verbala språket
högre än det visuella, men att bilden ändå ofta har en central roll i undervis-
ningen (2005:36f).

I slutdiskussionen framhåller Carlholmer & Hörman att bilden hjälper bar-
nen i deras begreppsliga utveckling och att de har lättare att avkoda en text
om det finns en bild att relatera till (2005:40).

”Vi tycker att det är viktigt att vi som blivande lärare värderar alla de olika
språken (tal-, skrift-, bild- och kroppsspråk, min anm) lika högt och att vi
integrerar dem med varandra. På detta sätt ger vi alla barn lika förutsättning-
ar att utvecklas kunskapsmässigt men ändå på ett individuellt sätt”, skriver de
(2005:44).

Jonsson (2006) har granskat vad som framkommer i elva doktorsavhand-
lingar som berör läs- och skrivforskning, bland annat i syfte att beskriva och
analysera bildens betydelse för barn som lär sig läsa och skriva.

En slutsats är att läsforskarna visar svagt intresse för bilder i undervis-
ningssammanhang. Förklaringen till detta tror hon kan vara de föreställning-
ar som finns om bilders mångtydighet och att sådana bilder leder barnen bort
från deras avkodningsstrategier, det vill säga stör läsningen (2006:278f).
”Allmänna principer för hur och varför bilderna används, eller hur och var-
för de skulle kunna användas, diskuteras inte.”

”Bilder betraktas i läsinlärningssammanhang som tillfälliga, möjligen
illustrativa, men också skadliga inslag av övergående art till dess att barnet
helt och hållet kan förlita sig på sin skriftspråkliga kompetens”, skriver
Jonsson i en tidigare studie av skillnader mellan bilder i läsläror och läsdia-
gnoser (Jonsson 2005:159).

Diagnoserna bygger på att eleverna ska passa ihop text med en bild i en bild-
serie. Tanken är att det ska finnas ett enda givet svar, men konstruktörerna har
inte räknat med att barnet kan tolka bilden på ett annat sätt än de har förutsett.
Tanken är att rättningen ska vara okomplicerad, men samtidigt är risken att bar-
net som svarar ”fel” bedöms ha bristande läskompetens (2005:163).

Trots att bilder verkar kunna fungera som ett stöd för lärande är kunska-
perna om bild i läs- och skrivsammanhang är begränsade, konstaterar
Jonsson (2005:281, 285).

Det är alltså många som har intresserat sig för bildernas roll i samband
med läsinlärning. Men det är skillnad på att lära att läsa och på att läsa för att
lära (Levin & Mayer 1993:95f) och det senare är inte alls lika uppmärksam-
mat. Enligt Levin & Mayer är det ställt utom all tvekan att vi minns bilder
bättre än ord och att ord och bild i kombination gör att vi minns texten bätt-
re än om den inte hade varit illustrerad. Ett sätt att förbättra läroböckerna är
att förbättra bilderna.

Men det är inte under alla förhållanden som bilder är effektiva. I ett reso-
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nemang kring varför och när bilder är ett stöd för lärandet konstaterar Levin
& Mayer (1993:97–108) bland annat att bilden och texten måste vara relate-
rade till varandra och anpassas till läsarens förkunskaper och läsförmåga.
Den som har mer förkunskaper och högre förmåga att processa och tillgodo-
göra sig information är mindre beroende av bildstöd.

Anledningen till att bilder gynnar inlärning är att de hjälper oss att sålla
bland viktig och mindre viktig information och för att de enkelt kan visa sådant
som är komplicerat att beskriva i ord. Bilder organiserar den verbala informa-
tionen och gör svårtolkad text mer begriplig (Levin & Mayer 1993:97ff).

Enligt Woodward (1993:115ff) kan man knappt öppna en lärobok utan att
blicken dras till en fyrfärgsbild, men frågan är om bilderna finns där för att
eleverna ska lära sig något av dem eller om de har något annat, icke-pedago-
giskt, syfte, skriver han, och antyder att böckerna är designade som de är av
marknadsmässiga skäl snarare än pedagogiska.

Bara runt hälften av utrymmet i de läroböcker Woodward undersöker upp-
tas av förklarande text. I de lägre årskurserna är uppemot 75–80 procent av
innehållet annat än brödtext (1993:122ff). Eftersom bilderna upptar så stor
yta frågar sig Woodward om de har en pedagogisk uppgift. Det vill säga –
utökar de kunskapen och/eller underlättar förståelsen?

Woodward har studerat hur bilder och bildtexter i läroböcker är relaterade
till brödtexten. När det gäller bildtexter konstaterar han att antingen har bil-
derna ingen bildtext alls, eller så hör bildtexten till någon av följande katego-
rier (1993:125):

1. Bildtext som upplyser om bildens innehåll.
2. Bildtext som upprepar information som finns 

i brödtexten.
3. Bildtext som utökar den information som finns 

i brödtexten.
4. Bildtext som är utformad som en fråga till läsaren.

Han undersöker några kapitel i två läroböcker och finner att 47 respektive 74
procent av bilderna har bildtext. Det är bara i den ena boken som bildtexter-
na tillför kunskap utöver det som redan står i brödtexten. Och då bara 13 pro-
cent av dem.

Vanligast är att bildtexterna talar om vad som finns på bilden eller repete-
rar det som står i brödtexten (Woodward 1993:126f). Länken mellan bröd-
text och bild blir starkare när bildtexten har samma innehåll som brödtexten.
Från inlärningssynpunkt är det bra eftersom det förstärker budskapet. Om det
inte finns en koppling måste eleven anstränga sig extra för att dra slutsater
om relationen mellan brödtext och bild. 

Woodward beklagar att forskningen har så lite inflytande på hur läroböck-
er illustreras och hur pedagoger väljer ut de böcker de köper in (till skillnad
mot läseböcker där samarbetet är tätt och nya rön välkomnas).

Hur ska man kunna förändra en konservativ marknad med några få stora
aktörer, undrar han och slår fast att det inte kan bli någon förbättring om man
inte först informerar och utbildar producenter och konsumenter (1993:131f).
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Woodwards kriterier för bildernas relevans i förhållande till brödtexten
går jag närmare in på i mitt metodkapitel (se 7.1.1).

6 Material

6.1 Texterna
Läroböcker har ofta lång livslängd. Det är inte ovanligt att de används tio
femton år. Därmed tar det tid innan de brister som forskningen påvisar för-
svinner ur bruk. Det som först fick mig att börja fundera på ämnet för den här
uppsatsen var just mötet med en lärobok från början av 1990-talet. Det var en
geografibok för mellanstadiet och jag kom i kontakt med den eftersom den
fortfarande används på den skola där mina barn går.

Det kändes dock inte fruktbart att undersöka en så gammal bok med väl
kända brister, även om det ofta är dem eleverna möter. Då är det betydligt
intressantare att studera en näst intill ny bok för att se om sådant som tidiga-
re har kritiserats har förändrats till det bättre. När det gäller samspel mellan
ord och bild har vare sig geografiböcker eller mellanstadieelever undersökts
i någon större omfattning tidigare. Därför föll valet på Boken om Europa
(Andersson & Åström) – en lärobok i geografi för mellanstadiet, som är
tryckt 2004. Jag valde den inte för att den är bättre eller sämre än någon
annan geografibok, utan just för att den är så pass ny.

Bokens format är mittemellan A4 och A5. Den innehåller att antal kapitel
om de olika länderna i Europa, men behandlar också ämnen som djurliv och
växter, kommunikationer, bostäder och energi i separata avsnitt. 

De illustrationer som används är fotografier (som inte är unika för den här
boken, dvs. citatbilder), teckningar (unika), seriestrippar och enkla lexivisio-
ner. Kartorna är inte bara kartor utan också illustrerade med små bilder av
sådant som landet är känt för. I Danmarkskartan kan man till exempel hitta 
H C Andersen och Den lille havfrue.

De omdömen jag har hört från lärare är att Boken om Europa är ”trevlig”
(utseendemässigt), men ”lite väl tunn” (innehållsmässigt).

Jag valde ut texterna om Frankrike och Spanien för mitt test (se bilaga 
1 och 2). Anledningen var att de innehåller alla de typer av bilder som jag var
intresserad av att undersöka inlärningseffekten av. 

Varje text var ursprungligen på fyra sidor, men jag valde att komprimera
dem till två sidor vardera för att testet inte skulle ta för lång tid. Kartorna
valde jag bort helt och hållet. I texten om Frankrike behöll jag hela andra
uppslaget orört, men la till vinjettbilden från första uppslaget. I texten om
Spanien tog jag bort ett inledande avsnitt om siesta (med tillhörande bild) och
några fördjupande meningar mitt i ett stycke om Madrid.

Min bedömning är att dessa ingrepp inte inverkade på textbindningen
överhuvudtaget. Texterna är skrivna på ett sådant sätt att det inte har någon
avgörande betydelse i vilken ordning avsnitten ligger. 

Jag har inte gjort någon ingående analys av brödtexterna, bara konstaterat
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vad de handlar om och hur väl detta återspeglas i bilderna. Textbindning, lix,
nominalkvot och liknande har jag lämnat därhän. Likaså en djupare analys av
bilderna i sig eftersom det är relationen mellan bild och brödtext och effek-
ten av den som intresserar mig i första hand. Det är det förhållandet som jag
granskar och bygger min analysmodell på.

6.2 Testgrupperna
Jag genomförde mitt test på en F–6-skola i sydvästra Stockholm under två
dagar i samma vecka. Mina informanter är elever i två fjärdeklasser och i en
femteklass uppdelad i två grupper. I femteklassen går 38 elever. I den ena
fyran är det 30 elever och i den andra 31. 

Den ena fjärdeklassen läste om Spanien och den andra om Frankrike. 
I klass fem läste hälften i vardera gruppen om Spanien och den andra hal-
van om Frankrike. Några var frånvarande vid testtillfället och två av elever-
na var med i pilottestet (7.2.1) så de deltog inte heller. Sammanlagt fick jag
90 svar.

Femteklassen har Boken om Europa som textbok i geografi, men de tex-
ter jag valde handlar om länder som de ännu inte hade läst om. Att de har
kunskaper från annat håll går förstås inte att undvika, men min tanke var att
de i alla fall inte skulle ha fått dem från sin lärobok. Dessutom gör det förut-
sättningarna mer lika för fyror och femmor (fjärdeklassarna läser om Sverige,
femteklassarna om Europa, men hade inte kommit längre än till Norden och
Östersjöländerna vid testtillfället).

7 Metod
Jag har gjort en kvantitativ empirisk undersökning där jag med hjälp av fråge-
formulär (se bilaga 3 och 4) har undersökt vilken typ av bilder som kan tän-
kas stödja respektive störa inlärning av fakta.

Jag valde den metoden för att jag ville undvika att använda mig själv som
analysredskap. Jag ville inte att mitt vuxna bildseende, mina förkunskaper
och mina tolkningar skulle inverka på resultatet.

För att kunna konstruera testet och efter genomförandet kunna analysera
och tolka svaren utformade jag först en egen modell för bildanalys. 

7.1 Att analysera bilder
Enligt Petterson (2001:24) är bildanalys ”en noggrann granskning och en
verbal beskrivning av en bild”. Denna bildanalys kan göras på olika sätt och
i olika omfattning beroende på syfte:

En bildanalys kan ha sitt fokus på sändaren, på representa-
tionen, på mottagaren eller på hela kommunikationsprocessen
som sådan. Man kommer alltså att beskriva en utvald bild på
helt, eller delvis, olika sätt beroende på vilka kriterier man själv
väljer att utgå ifrån. (Petterson 2001:24)
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Här kommenterar jag först några av de olika sätt att analysera bilder som jag
har mött under arbetets gång. Därefter presenterar jag min egen modell för
bildanalys.

7.1.1 Några metoder för bildanalys
För att kunna utforma, analysera och tolka mitt test behövde jag klassificera
bilderna som ingick. Efter att ha studerat en rad metoder för bildanalys kom
jag fram till att flera av dem är delvis användbara för min del, men ingen fun-
gerar i sin helhet. 

De som bygger på Günther Kress & Theo van Leeuwens bildgrammatik
1
,

exempelvis Alinder (1998) och Sundin (2000), anser jag vara alltför inrikta-
de på att analysera bilden i sig för att passa mitt syfte. Dessa modeller berör
vare sig relationen till brödtexten eller bildens funktion i densamma på det
sätt som intresserar mig.

Koivisto (2005), som har analyserat nyhetsbilder och klassificerat dem 
i förhållande till den verbala texten, använder inte heller Kress & van
Leuweens analysmetod. Det motiverar hon med att hon inte delar deras syn
på bilden som text utan i stället ansluter sig till den skola som menar att bild
och text är två olika teckensystem. Hennes undersökning utgår från de två
begreppen konnotation (det vi ser i en bild) och denotation (de associationer
en bild framkallar), begrepp som Kress & van Leeuwen inte lägger någon
större vikt vid, enligt Koivisto.

”Enligt min åsikt kan man inte bortse från bildens denotativa och konno-
tativa egenskaper, om man vill ta reda på hur bild och text samspelar i hybri-
da budskap”, skriver hon.

Cederlund (2005:23) ligger nära mitt sätt att tänka när hon formulerar föl-
jande kriterier (i sammandrag): 

Relation: I vilken relation står bild och text till varandra?
Bildberoende: Om texten är helt eller delvis bildberoende
– vilken information finns enbart i bilden? 
Information: Vilken information finns i både text och
bild? Vilken finns enbart i text eller enbart i bild? 
Syfte/användning: Vilket är syftet med texten och hur är
den tänkt att användas i undervisningen? Är bild-textrela-
tionen lämplig för detta? 
Samtal: Inbjuder/uppmuntrar bilden till samtal?
Estetik/läsbarhet: I bedömning av estetiken bör elevernas
preferenser väga in. Läsbarheten handlar till exempel om
tydlighet, konnotationer, abstraktion och vad som finns 
i bildens centrum.

Woodward (1993:128f) undersöker samspelet mellan bild och bildtext och
bilders relevans i förhållande till brödtexten i läroböcker. Woodward, som
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kanske ligger ytterligare ett steg närmare mig än Cederlund, ställer upp fyra
kriterier för att bedöma relevansen:

1. Bilder utan påvisbar relation till innehållet i brödtexten.
2. Bilder där föremål eller ämne är besläktade med texten 

utan att ha direkt samband med den.
3. Bilder som exemplifierar brödtexten. 
4. Bilder som fördjupar brödtextens innehåll med ny 

information och nya perspektiv. 

Woodward menar att bilder som sorterar in under kriterierna 2–4 kan ha en
pedagogisk funktion även om de inte har en klart uttalad koppling till bröd-
texten. Woodwards första kriterium motsvarar det som jag i min modell kal-
lar irrelevanta bilder. Hans övriga kriterier betecknar jag som relevanta bil-
der (se nedan 7.1.2), men med olika grad av koppling och olika funktioner.

Majoriteteten av bilderna i de texter som Woodward undersökte var rela-
terade till brödtexen på något sätt. De flesta exemplifierade eller upprepade
information från brödtexten (75 respektive 86 procent). Bara 4 procent för-
djupade eller gav ny information i förhållande till brödtexten. 3 procent av
bilderna var irrelevanta. 

7.1.2 Min modell
Gemensamt för flera av de metoder för bildanalys, som jag har mött under
arbetets gång, är att de är så tidskrävande och detaljrika att de riskerar att för-
lora sin funktion som hanterbart verktyg för dem som då och då behöver ana-
lysera bilder i sin yrkesverksamhet 

Både Pettersson (2001:27) och Woodward (1993:118) menar att läroböck-
ernas många bilder snarare handlar om konkurrens mellan förlagen än om att
de är pedagogiskt motiverade. Det är lätt att dras med av bilder, och när lärar-
na på grund tidsbrist inte hinner göra någon djupare analys inför ett inköp
använder de vad Pettersson kallar bläddertestet i stället. Det går ut på att man
”snabbt bläddrar igenom boken och försöker bilda sig en uppfattning om den
är bra eller dålig” och då är det ofta bilderna som är avgörande för om boken
köps in eller inte. 

Om detta stämmer tyder det på att det behövs en metod för att snabbt
bedöma hur bilderna fungerar tillsammans med texten och inte bara hur de
fungerar som bilder. 

Jag har under många år arbetat med tidningslayout. Då ställs man dagli-
gen inför situationer där man måste fråga sig vilka relationer som finns mel-
lan ord och bild. Ambitionen är att det verbala och det visuella budskapet ska
samverka för att på bästa sätt guida läsaren genom texten. 

Med stöd i dessa erfarenheter och med inspiration från den tidigare forsk-
ningen har jag skapat ett verktyg för bildanalys, som jag tror kan komma att
fungera smidigare än flera av föregångarna. Ambitionen är att man ska kunna
använda verktyget utan att behöva titta i några papper för att komma ihåg alla
olika delar som ingår i analysen.
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Figur 2. Bilders egenskaper på tre nivåer. Pilen visar 
hur bilderna, beroende på deras egenskaper, kan vara 
antingen stödjande eller störande vid inlärning.

Då egenskaperna är fastslagna hamnar bilden automatiskt någonstans på den
skala som markeras av pilen i figur 2. Hypotesen är att en bild som hamnar
längst till vänster är till störst hjälp i inlärningsprocessen. En som hamnar
längst till höger har rakt motsatt effekt. Där emellan finns en skala som suc-
cessivt går från stödjande till störande. En relevant bild med stark koppling 
och informativ funktion är alltså det bästa stödet ur inlärningssynpunkt.

7.1.2.1 Relevans
För att en bild ska vara relevant krävs att dess innehåll är motiverat i förhål-
lande till textens ämne. Om texten handlar om Frankrike så ska bilden visa
något som har med Frankrike att göra, annars är den irrelevant. Kopplingen
(se 7.1.2.2) till brödtexten behöver dock inte vara klart uttalad.

Irrelevanta bilder kan hjälpa till att sälja och försköna en bok, men de
underlättar knappast inlärningen. Det gäller även bilder som inte uppfattas
som illustratören har tänkt, skriver Levin & Mayer (1993:109).

Jag tar ett par exempel från mitt material (se bilaga 1a och b). Frankrike
odlar vindruvor och tillverkar vin. Därmed är ett fotografi på en fransk vin-
gård relevant. Teckningen som föreställer baguetter och croissanter är också
relevant eftersom dessa bakverk är typiskt franska. Bilden på människorna
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Det som skiljer mitt angreppssätt från Cederlunds och Woodwards är att
jag bygger in relationer mellan kriterierna i modellen. Därför tilldelar jag bil-
derna egenskaper på tre nivåer:

l Relevans (i förhållande till ämnet i texten som helhet)
l Koppling (grad av samband med innehållet i brödtexten)
l Funktion (i texten som helhet)

Bild

Relevans relevant irrelevant

Koppling stark                              svag  ingen 

Funktion informativ  dekorativ     informativ  dekorativ      dekorativ

stödjande störande



som låtsas vara statyer är däremot irrelevant eftersom bildinnehållet inte har
något som helst med Frankrike att göra. Scenen skulle kunna utspela sig i vil-
ket land som helst.

En bild som egentligen är irrelevant kan rent teoretiskt bli relevant om det
finns något i bild- eller brödtext som motiverar och förklarar varför bilden är
med (Woodward 1993:129). I fallet med statymänniskorna finns ingen sådan
förklarande text varför bilden måste räknas som irrelevant.

Här kan man förstås invända att förkunskaperna hos den som gör analy-
sen spelar in. Jag vet att Frankrike är croissantens hemland och därmed be-
dömer jag bilden som relevant. En annan betraktare kanske inte har den för-
kunskapen och bedömer bilden som irrelevant (Levin & Mayer 1993:106).

När det gäller vuxna som analyserar bilder i läroböcker tror jag inte att det
här är något problem. Däremot skulle bilder kunna uppfattas som irrelevanta
av eleverna, som ju är de som är de egentliga läsarna, även om vi som vuxna
gör en annan tolkning. 

En annan invändning är att andra typer av bilder i andra sammanhang
skulle kunna vara svårbedömda. Här måste man som analytiker vara obser-
vant på att bilder kan tolkas på många olika sätt beroende på betraktarens
kunskaper och bakgrund och ta med det i bedömningen.

Lösningen på problemet är att förse bilderna med bildtexter, som klargör
bildens relevans i förhållande till ämnet. Vill man av någon anledning inte ha
bildtext måste det vara tydligt varför bilden är med för att den inte ska upp-
fattas som irrelevant.

En annan lösning, i alla fall när det gäller läroböcker, är att man aktivt
arbetar med bildsamtal i skolan. Då kan läraren muntligt förmedla den kun-
skap eleverna behöver för att uppfatta bilden som relevant.

7.1.2.2 Koppling
Kopplingen är ett sätt att beskriva i vilken grad bild och brödtext hänger ihop.
En bild med stark koppling till brödtexten visar något som även beskrivs i ord.
En bild med svag koppling anknyter till det som står i brödtexten, men bara
indirekt. Koppling handlar alltså om sambandet mellan bilden och den fakti-
ska brödtexten, medan relevans handlar om bildens relation till ämnet i stort.

Ett bra exempel från mitt material är bilden från Malaga i texten om
Spanien (se bilaga 2a och b). Den brödtext som finns i bildens närhet hand-
lar om storstäder i Spanien. Malaga nämns dock inte i brödtexten, men bild-
texten är informativ. Tillsammans tillför bild och bildtext något utöver bröd-
texten och motiverar att bilden finns med. Men eftersom Malaga inte nämns
i brödtexten är kopplingen svag. Hade det däremot varit en bild från Madrid
(som nämns i brödtexten) hade kopplingen blivit stark.

Ett annat exempel från Spanientexten är teckningen på paret som solar.
Bilden hänger nära samman till den intilliggande brödtexten, som handlar om
Spaniens varma klimat och om populära turistmål. Genom denna starka
koppling till brödtexten klarar sig bilden dessutom bra utan bildtext.
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7.1.2.3 Funktion
En informativ bild förmedlar ny kunskap om ämnet. Den tillför information
utöver brödtexten och av en informativ bild ska man alltså kunna lära mer.
Malagabilden som jag beskriver i avsnittet ovan är en sådan bild. En infor-
mativ bild ska rent teoretiskt kunna stå för sig själv utan att mista i informa-
tionstäthet. I praktiken tillför dock kombinationen av bild och brödtext alltid
mer än summan av delarna (Ander 2003:22).

En dekorativ bild är tänkt att göra läsningen lockande och lätta upp hel-
heten, men den tillför inte någon ny eller unik kunskap. Här finns inte någon
enhetlig terminologi. Levin & Mayer (1993:105) kallar bilder som inte är
relaterade till ämnet för dekorativa. En sådan bild kallar jag irrelevant – och
dekorativ. Jag anser alltså att även en relevant bild kan vara dekorativ. Ett
exempel är de frilagda oliverna och apelsinen i min Spanientext (se bilaga
2a). De är relevanta för ämnet eftersom man odlar oliver och apelsiner 
i Spanien, men man lär sig inget nytt av själva bilderna.

En av de frågor jag ställer mig i den här undersökningen är om det är bra
eller dåligt att använda dekorativa bilder i läroböcker. Det finns ju de som har
hävdat att dekorativa bilder inte hör hemma i sådana sammanhang därför att
de stör inlärningen (bland andra Pettersson 2001:22).

Jag påstår att en dekorativ bild mycket väl kan fungera som inlärningsstöd
förutsatt att den samtidigt är relevant och har koppling till brödtexten. Om en
dekorativ bild inte har de egenskaperna kan man misstänka att inlärningen
missgynnas. Risken är då att läsaren hakar upp sig på en bild hon inte förstår
i stället för att ta till sig budskapet i resten av texten.

7.1.2.4 Relationer mellan nivåerna
En relevant bild har så gott som alltid en koppling till brödtexten. Brödtexten
handlar ju om ämnet för texten som helhet och de flesta bildval utgår från
innehållet i brödtexten.

Visst skulle man kunna hävda att en relevant bild kan vara utan koppling
till brödtexten. Den kan ha med ämnet att göra utan att visa något av det som
beskrivs med ord. Problemet är då att den bara är relevant för dem som har
förkunskaper som räcker för att kunna läsa bilden separat utan stöd av bröd-
texten. För alla andra blir den irrelevant. För att en relevant bild utan kopp-
ling till brödtexten ska kunna vara informativ krävs att den har en bildtext
som uppväger att den inte är kopplad.

Av naturliga skäl kan en irrelevant bild inte ha vare sig stark eller svag
koppling till texten eftersom den inte har med ämnet att göra. 

En irrelevant bild kan inte heller vara informativ (i alla fall inte i den kon-
text där den är irrelevant), eftersom den inte kan vara kopplad till en brödtext
som inte handlar om samma sak.

En dekorativ bild behöver inte nödvändigtvis ha någon koppling eftersom
dess primära uppgift är att lätta upp texten. Men naturligtvis kan den vara
både starkt och svagt kopplad. Det finns ingen motsättning i det. För att en
dekorativ bild ska stödja inlärningen (eller stärka förståelsen om det inte är
en lärobokstext) måste den vara kopplad.
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Det här är en svag punkt i modellen. Att tilldela bilderna egenskaper på de
olika nivåerna medför inga problem. Men när man börjar fundera över relatio-
nerna mellan nivåerna stöter man på svåra fall. Här anser jag att behöver
modellen utvecklas och förtydligas.

7.2 Testet

7.2.1 Pilottest
När jag hade valt ut de båda texterna och skrivit frågeformulären testade jag
dem på tre barn för att se om allt fungerade som tänkt. Efter pilottestet juste-
rade jag några småsaker i texterna och la till fråga 5 (se 8.2) för att få infor-
manterna att skriva mer om bilderna.

7.2.2 Testsituationen
När jag kom till klassrummen började jag med att presentera mig. Jag berät-
tade att jag hade en skoluppgift som jag behövde deras hjälp med. För att inte
påverka testresultatet talade jag inte om vad min uppgift handlade om, utan
gav dem bara texten att läsa.

När de hade läst klart sa jag att jag skulle komma tillbaka några timmar
senare, och att de då skulle få hjälpa mig med en sak till och även få möjlig-
het att ställa frågor om min uppgift.

Pausen blev lite olika lång i de olika grupperna eftersom jag var tvungen
att anpassa mig efter deras scheman. Det kortaste uppehållet blev en och en
halv timme, det längsta fyra och en halv timme. Efter pausen fick de svara på
frågor om texten de hade läst.

Direkt efter att man har läst en text är det lätt att svara på frågor om det
man just har läst. Anledningen till pausen var att jag ville veta vilka kunska-
per som satt kvar längre tid än så och om det kunde hänga ihop med att bil-
derna hade fungerat som stöd.

Svarsfrekvensen var något lägre i de grupper som hade längst paus. Tittar
man på de enskilda svaren visar det sig dock att de allra flesta har svarat på
alla frågor. Det är några enstaka informanter som inte svarar alls eller bara på
en eller två frågor. Det är de som står för det största bortfallet och de är pro-
centuellt fler i grupperna med lång paus.

Tabell 1. Svarsfrekvens i förhållande till pauslängd.

Pausens längd Andel besvarade
i timmar och minuter frågor i procent
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Innan jag delade ut frågorna sa jag att det viktiga inte var om svaren var rätt
eller fel, utan att det jag helst ville veta var vad de kom ihåg och inte. Jag
uppmanande dem att skriva hellre än att lämna tomt även om de var tveksam-
ma. Jag sa att jag inte skulle kontrollera vem som hade svarat vad och att de
fick lämna in anonymt.

Eleverna fick så lång tid de behövde för att svara. De som var klara satt
tysta och läste eller ritade medan kamraterna skrev färdigt. När jag hade sam-
lat in papperen berättade jag om min undersökning och svarade på frågor. 
I ett par av grupperna blev det intressanta diskussioner om bilder i läroböck-
er och vilken hjälp man har av dem när man ska lära sig nya saker.

7.2.3 Frågeformuläret
Avsikten med de frågor jag ställde var att utröna vilken inverkan bilderna har
på inlärningen. Jag ville ta reda på:

l om innehållet i brödtexten fastnar bättre om det finns en
bild att hänga upp kunskapen på, men också att försöka
se om det märks någon skillnad beroende på bildens
koppling och funktion (fråga 1–3)

l vad som drar mest uppmärksamhet till sig – brödtexten
eller bilderna (fråga 4)

l vilka bilder som fångade läsarnas intresse mest (fråga 5)

Helst hade jag också velat ta reda på om vissa bilder gör att läsarnas intresse
och uppmärksamhet för brödtexten minskar, och därmed påverkar inlärning-
en av de verbalt förmedlade kunskaperna negativt. Detta är förmodligen svårt
att uppnå genom att ställa skriftliga frågor. För att få svar på det tror jag att
det krävs intervjuer med läsarna eller möjligen att man testar två olika vari-
anter av samma text.

Öppna frågor var enda möjligheten att mäta det jag ville mäta. Frågor med
olika svarsalternativ (slutna frågor) skulle sannolikt ha lett till alltför många
gissningar och givit mig missvisande resultat. Jag var inte heller ute efter att
informanterna skulle svara rätt eller fel, utan efter vad de hade lagt på min-
net, och då är flervalsfrågor inte rätt väg att gå.

En nackdel med öppna frågor är att svaren är svåra att kategorisera och
bedöma. En annan nackdel är att de inte bara mäter kunskap och förståelse
utan också vilken förmåga informanterna har att uttrycka sig (Ransgart
2000:28). En del elever har ett skrivmotstånd och väljer att lämna tomt om
frågorna är öppna. Andra är bra på att uttrycka sig och skriver långt och detal-
jerat. Fördelarna med öppna frågor är dock fler än nackdelarna i det här sam-
manhanget och därför valde jag den frågeformen.
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8 Resultat
För att kunna välja ut texter, skapa frågor och analysera svaren behövde jag
ställa upp en modell för att analysera vilka egenskaper bilder i en text kan ha,
och tillämpa den på mitt material. Jag delar upp min redovisning av resulta-
tet i två delar, dels analysen jag gjorde inför testet, dels resultatet av själva
testet relaterat till analysen. 

8.1 Bildanalysen
Jag har använt modellen jag beskriver i metodkapitlet (se 7.1.2) på bilderna
i mitt testmaterial och de får då följande egenskaper: 

Spanien
Vinjetten: Relevant, svag koppling (flera av detaljerna 
i vinjetten får aldrig någon förklaring i brödtexten, därför
räknar jag kopplingen som svag), dekorativ.
Frilagda oliver och apelsin: Relevant, stark, dekorativ.
Malaga: Relevant, svag, informativ.
Turisterna: Relevant, stark, dekorativ.
Flamencoklänningen: Relevant, ingen, dekorativ.

Flamencobilden har visserligen en bildtext som borde kunna förvandla den
till en informativ bild. Det förutsätter att bildtexten förses med ett innehåll
som tillför ny kunskap. Men i det här fallet förklaras ingenstans vad flamen-
co är. Därmed hänger både bild och bildtext i luften, tappar sitt presumtiva
informationsvärde och blir obegriplig. 

Den här bilden är alltså en relevant bild som i praktiken är irrelevant. För
en betraktare med förkunskaper om Spanien och flamenco är den relevant
eftersom den har med ämnet att göra. Min bedömning är att inte alla elever 
i fjärde och femte klass har sådana förkunskaper, och utan en förklaring om
vad flamenco är blir den den irrelevant för dem. Detta märks på en del av sva-
ren jag har fått.

Frankrike
Vinjetten: Relevant, svag koppling, dekorativ.
Fransmannen: Relevant, svag (vinet han bär på), dekorativ.
Vingården: Relevant, stark, informativ (man får veta hur
en vinodling ser ut).
Statyerna: Irrelevant, ingen, dekorativ.
Parfymen: Relevant, stark, dekorativ.
Tåget: Relevant, stark, dekorativ.

8.2 Testet
Jag ser en tydlig tendens att det budskap som förstärks av en bild är det som
fastnar bäst. Relevans och koppling är de viktigaste egenskaperna hos kun-
skapsbilder. Om bilden är dekorativ eller informativ tycks spela mindre roll.

Eftersom min ambition har varit att frågorna på de olika texterna ska kor-

24



relera med varandra och mäta samma sak redovisar jag svaren på
Frankrikefrågorna och Spanienfrågorna parallellt. Genomgående gäller att
jag har 47 informanter för Frankrike och 43 för Spanien. 

Fråga 1
Avsikten med frågan var att ta reda på om innehållet i brödtexten fastnar bätt-
re om det finns en bild att hänga upp kunskapen på, men också att försöka se
om det märks någon skillnad beroende på bildens koppling och funktion.

Frankrike
Vad odlar man i Frankrike? Skriv så många saker som möjligt.

Texten nämner fem saker som odlas i Frankrike. Bara en sak
som odlas finns på bild. Därför går det inte att mäta om de olika
funktionerna och graden av koppling har någon betydelse.

63 procent av svaren avser något som finns i både bild och
brödtext och 37 procent något som bara finns i brödtexten.

Spanien
Vad odlar man i Spanien? Skriv så många saker som möjligt.

78 procent av svaren handlar om något som finns både i bild
och brödtext och 22 procent om något i brödtexten.

87 procent av de svar som finns i både bild och brödtext har
stöd i en bild med stark koppling, 13 procent i en bild med svag
koppling. Alla bilder på sådant som odlas har dekorativ funktion.

Slutsats
Resultatet på fråga 1 visar att informanterna tycks ha lättare att
komma ihåg den information som förmedlas både i bild och i bröd-
text. Stark koppling har större effekt än svag.

Fråga 2
Avsikten med frågan var samma som i fråga 1.

I texten om Frankrike fungerar frågeställningen om koppling och funk-
tion, men inte i texten om Spanien där det bara finns en bild som har med frå-
gan att göra. Därmed går det inte att mäta just detta i Spaniensvaren.

Frankrike
Skriv några saker som tillverkas i Frankrike.

60 procent av svaren är något som finns både i bild och bröd-
text och 40 procent något i bara brödtexten.

38 procent av de svar som avser något som finns i både bild
och brödtext har stöd i en bild med stark koppling och informa-
tiv funktion. 20 procent har stark koppling och dekorativ funk-
tion. 42 procent har svag koppling och dekorativ funktion.

Slutsats
Resultatet visar att bilder är ett visst stöd för inlärningen och att
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en starkt kopplad bild har något större effekt än en svagt kopplad.
De dekorativa bilderna i texten är fler, vilket kan bidra till att de
får höga procentsiffror.

Spanien
Skriv namnet på en eller flera spanska städer.

2 procent av svaren finns bara i bild och 98 procent bara 
i brödtexten.

Slutsats
Många nämner Kanarieöarna och Mallorca, som visserligen finns
med i brödtexten, men inte är några städer. Några nämner andra
länder som finns med i brödtexten. Det tyder på att barn i den här
åldern kan ha svårt att hålla isär begreppen land, stad och ort.
Några nämner ställen som inte finns med alls, kanske för att de
har varit där själva.

En förklaring till att bara en enda informant nämner namnet på
Malaga (som finns i bild) är att de andra inte har läst bildtexten.

En annan förklaring är att tjurfäktningsarenan på bilden och 
i bildtexten har dragit uppmärksamheten till sig så mycket att
informanterna inte har lagt stadens namn på minnet (jämför med
fråga 4 och 5). Om det förhåller sig så, vilket den här undersök-
ningen inte ger svar på, är det intressant. Det skulle i så fall tyda
på att delar av innehållet i bild och bildtext gör att all information
i bildtexten inte når fram.

Fråga 3
Avsikten med frågan var samma som i fråga 1 och 2.

Frankrike
Vet du något mer som Frankrike är känt för?

71 procent av svaren finns både i bild och brödtext och 29 pro-
cent finns bara i brödtexten.

2 procent av de svar som finns i både bild och brödtext har
stöd i en bild med stark koppling och informativ funktion. 35 pro-
cent har stark koppling och dekorativ funktion. 32 procent har
svag koppling och dekorativ funktion. 

Slutsats
Resultatet visar att bilden är ett stöd för inlärningen. 98 procent
av dem som har svarat att Frankrike är känt för något som finns
i bild har svarat något som finns i en dekorativ bild. De dekora-
tiva bilderna dominerar visserligen i den här texten, men resulta-
tet visar ändå att även sådana bilder fungerar som inlärningsstöd.
Det går dock inte att se om de fungerar bättre eller sämre jämfört
med de informativa. 

En intressant notering är att två svar är att Frankrike är känt
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för ”statyn på bilden”. Det antyder att bilden kan vara svår att
läsa.

Spanien
Vet du något som Spanien tjänar mycket pengar på?

66 procent av svaren finns både i bild och brödtext och 34 pro-
cent bara i brödtexten.

Slutsats
Återigen tyder resultatet på att bilder är till hjälp vid inlärning.
Nästan dubbelt så många svarar något som finns i bild jämfört
med de svar som handlar om något som bara finns i brödtexten.
Skillnaderna mellan koppling och funktion går inte att mäta i den
här frågan eftersom samtliga de svar som berör något i bild finns
i dekorativa bilder med stark koppling. 

Sammanfattning av frågorna 1–3
Frågorna 1, 2 och 3 avsåg att undersöka om bilder gynnar inlärning-
en och, om möjligt, vilken typ av bilder som i så fall fungerar bäst. 

I den mån det har gått att mäta effekten av funktion och kopp-
ling i fråga 1–3 visar resultatet att en stark koppling har större
betydelse än om funktionen är informativ eller dekorativ.

Resultatet på fråga 2 om Spanien skilde sig markant från de
övriga frågorna på så sätt att hela 98 procent svarade något som
bara finns i brödtexten, nämligen städerna Madrid och Barcelona.
I alla de andra frågorna ligger motsvarande siffra mellan 22 och
40 procent. Information som finns i både bild och brödtext är allt-
så det som oftast anges i svaren.

Tabell 2a. Var finns informationen som eleverna nämner?
(Fråga 1–3)

Placering av informationen %

Några förklaringar till att resultatet på fråga 2 om Spanien avvek
så kraftigt från resten av resultaten tog jag upp på förra sidan. Det
kan också vara så att själva frågan inte fungerade som jag hade
avsett därför att jag inte hade räknat med informanternas förkun-
skaper, och att de kunskaperna skulle komma upp till ytan tack
vare det de läste i brödtexten.

För jämförelsens skull har jag också gjort en sammanställning
av enbart frågorna 1 och 3 (båda texterna). Den visar att det är
mer än dubbelt så många svarar sådant som förmedlas både i bild
och brödtext än de som svarar sådant som bara finns i brödtexten.
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Tabell 2b. Var finns informationen som eleverna nämner?
(Fråga 1 och 3)

Placering av informationen %

Fråga 4
Avsikten med frågan var att ta reda på vad som drar mest uppmärksamhet till
sig – bilderna eller brödtexten.

Frankrike
Vad minns du bäst? Det kan vara något i texten, en bild eller
både och. Skriv gärna flera saker.

38 procent nämner något som finns i både bild och brödtext,
25 procent något som bara finns i bild och 37 procent något som
bara finns i brödtexten.

Spanien
Vad minns du bäst? Det kan vara något i texten, en bild eller
både och. Skriv gärna flera saker.

43 procent av svaren avser något som finns i både bild och
brödtext, 33 procent som bara finns i bilden och 6 procent som
bara finns i brödtexten.

Av dem som nämner något som finns i bild eller bild och bröd-
text är det 26 procent som berör en bild som är svagt kopplad och
informativ, starkt kopplad och dekorativ 56 procent, ingen kopp-
ling och dekorativ 18 procent (flamencoklänningen). 

Slutsats
Sammantaget visar resultatet på fråga 4 visar att bilder drar upp-
märksamhet till sig. Många skriver att det är en bild de minns
bäst. Många minns också sådant som finns både i bild och bröd-
text. Totalt är det 69 procent som minns något från bild eller bild
och brödtext bäst. Inte lika många nämner att de minns något från
enbart brödtexten bäst. Slår man ihop svaren på båda texterna
fördelar de sig så här:

Tabell 3. Vad minns informanterna bäst?

Typ av text %
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Bild och brödtext 70
Brödtext 30

Bild och brödtext 40
Bild 29
Brödtext 31



Tittar man på funktion och koppling fördelar sig svaren så här:

Tabell 4. Vilka egenskaper hos bilderna tycks stödja inlärningen?  

Frankrike       Spanien
Bildens egenskaper % %

Stark koppling verkar alltså ha större betydelse för inlärningen än
funktionen. De höga siffrorna för dekorativ bild utan koppling
och irrelevant bild handlar om flamencoklänningen och staty-
människorna. Det styrker antagandet att irrelevanta bilder stör
inlärningen genom att dra uppmärksamheten till sig, bort från det
tänkta budskapet.

Fråga 5
Avsikten med frågan var att ta reda på vilken typ av bilder som fångar läsa-
rens intresse mest. Frågan var likadan i båda frågeformulären:

Berätta om en av bilderna. Fortsätt på baksidan om du inte får
plats här.

Resultatet på fråga 5 visar att anmärkningsvärt många inte verkar
ha brytt sig om bilderna. Bortfallet på fråga 5 är 28 procent. Svar
som ”samma som förra frågan” har jag räknat som svar.
”Kommer inte ihåg”, ”vet inte” och helt tomt har jag räknat som
bortfall.

Av dem som svarar är det få som kommenterar de dekorativa
bilderna, undantaget klänningen och statymänniskorna som å
andra sidan väldigt många berättar om. Tabell 5 på nästa sida
visar vilka typer av bilder som informanterna har valt att berätta
om. 
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Informativ, stark koppling 42 finns inte
Dekorativ, stark koppling 18 56
Informativ, svag koppling finns inte 26
Dekorativ, svag koppling 12 –
Dekorativ, ingen koppling finns inte 18
Irrelevant 27 finns inte



Tabell 5. Egenskaper hos de bilder som informanterna väljer att
berätta om.

Frankrike       Spanien
Bildens egenskaper % %

Slutsats
Om man bortser från att det är de mest spektakulära bilderna (sta-
tymänniskorna och flamencoklänningen) som får flest kommen-
tarer är det tydligt att de informativa bilderna har stark effekt.

Den svagt kopplade informativa Spanienbilden är den på
Malaga. Av de 14 informanter som har berättat om denna bild är
det 36 procent som ger någon slags kommentar om staden, 43
procent kommenterar tjurfäktning och/eller tjurfäktningsarenan,
21 procent kommenterar både och. Detta är dels ett tecken på att
bilden har en informativ funktion, den tillför något utöver bröd-
texten, dels är det ett tecken på att tjurfäktning är något som berör
och engagerar eleverna.

Om tjurfäktning
”Det var en bild som det fanns en tjurfäcktningsarnea på, tjur-
fäcktning är en farlig tävling där Madadorerna riskerar att bli
spetsade på tjurens horn.”

”Jag kommer ihåg att man hade en tjurfäktningsarena i staden.
Tjurfäktning är HEMSKT!!!”

Slutligen kan sägas att vissa bilder verkar vara svårtolkade.
Precis som jag misstänkte tycks det vara de bilder som inte har
någon koppling till brödtexten som är svårast att läsa. På fråga 4
har många har nämnt just dessa bilder (statymänniskorna och fla-
mencoklänningen) som det de minns bäst, vilket kan vara ett
tecken på att de stör inlärningen. Några av de kommentarer jag
fick illustrerar detta:

Om statymänniskorna
”... en bild med en staty såg det ut som men jag vet inte riktigt
vad det var.”

”På den andra var det en staty med ’konstiga’ kläder på.”

”En stor vit servet och lite mat som man har lakt fint på en 
talrik.”
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Informativ, stark koppling 33 finns inte
Dekorativ, stark koppling 2 45
Informativ, svag koppling finns inte 45
Dekorativ, svag koppling 10 –
Dekorativ, ingen koppling finns inte 35
Irrelevant 54 finns inte



”På en bild var det som en staty fast jag tror inte att det var det
men det såg ut som det var en staty som ståg på ett torg.”

Om flamencoklänningen
”Det finns en staty som är 15 m hög, och den väger 200 kilo.”

”Jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror att det var en pappe-
goja med en röd klänning på.”

8.3 Kritik

8.3.1 Frågorna
Det var problematiskt att formulera frågorna så att de inte blev för komplice-
rade för åldersgruppen och samtidigt fångade in det jag ville ha svar på. 
I flera fall fungerade frågorna inte helt tillfredsställande.

Ibland var det också svårt att tolka svaren. Ett exempel är frågan om vad
man tjänar pengar på i Spanien. Två svarar oliver (som finns på bild intill
brödtexten). Jag har räknat den kunskapen som förstärkt av bild. Tio svarar
olivolja. Någon olivolja finns inte på bild och jag har bedömt kunskapen som
baserad enbart på brödtext. Intill brödtexten finns dock bilder på oliver, men
jag kan inte bedöma om eleverna har kopplat ihop olivbilderna med brödtex-
ten om olivolja. Har de gjort det har förstås bilderna förstärkt inlärningen.

Det hade varit lättare att sammanställa svaren om jag hade bett eleverna
skriva en (1) sak (som Spanien/Frankrike odlar, tjänar pengar på/är känt för,
en stad och så vidare). Å andra sidan gjorde jag det när jag bad dem beskri-
va en av bilderna. En del svarade ändå med att beskriva två bilder.

Det var flera som skrev om samma sak på fråga fyra (Vad minns du bäst?)
och fråga fem (Berätta om en av bilderna.). Fråga fem kom till efter pilottestet
därför att jag ville få fler kommentarer om bilderna. Jag borde ha formulerat
om fråga fyra i samband med det, exempelvis ha frågat om bara texten.

Många har sannolikt varit i Spanien och Frankrike. Därmed har de kun-
skaper om dessa länder som de plockar fram i en sådan här situation. Det
skulle till exempel kunna förklara varför så många kom ihåg städerna Madrid
och Barcelona utan att de finns i bild.

Möjligen hade det varit bättre att välja texter om länder som inte är lika
vanligt att man besöker som turist – Polen, Rumänien eller Ryssland till
exempel. Problemet var att bildmaterialet i texterna om de länderna inte var
lika rikligt och brett som i de texter jag valde. 

Jag ser inget i resultatet som tyder på att femteklassarna har läst på ett
annat sätt än fjärdeklassarna därför att de är bekanta med Boken om Europa.
Jag bedömer det som att det förhållandet inte har påverkat mitt resultat.
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8.3.2 Genomförandet
Om jag hade fått börja om från början hade jag gjort på ett annat sätt. Då hade
jag i och för sig använt samma texter och nästan samma frågor. Men jag hade
inte haft så många informanter och jag skulle ha intervjuat dem i nära anslut-
ning till testet. Då tror jag att jag hade kommit närmare sanningen om bilder-
nas roll vid inlärningen. Jag hade exempelvis kunnat få reda på vad infor-
manterna hänger upp kunskaperna på genom att ställa följdfrågor. 

Direkt efter testerna jag gjorde nu pratade jag med klasserna i storgrupp
och berättade varför jag hade gjort testet och varför jag frågade som jag gjor-
de. Jag pratade lite om bild och text i samspel och frågade dem vad de tror.
Det kom fram en del verkligt intressanta synpunkter och detta hade jag gärna
gått vidare med om det hade funnits tid.

9 Diskussion
Jag har genom att testa texter på elever i fjärde och femte klass undersökt
vilka olika egenskaper hos bilder i läroböcker som har stödjande effekt på
inlärningen och vilka som är störande. Först gjorde jag en litteraturgenom-
gång och fann flera tidigare metoder för bildanalys, som jag sedan tog stöd
av för att skapa en egen modell.

Syftet med min modell var primärt att använda den för att utforma, analy-
sera och tolka testet. Men tanken var också att den ska kunna fungera som red-
skap för att analysera relationer mellan bild och brödtext även i andra sam-
manhang, exempelvis för pedagoger som ska köpa in nya läroböcker eller
språkkonsulter som behöver avgöra vilken bild som fungerar bäst i en text.

Resultatet av testet visar att bilder i läroböcker kan vara både stödjande
och störande. Det viktigaste kriteriet för att en bild ska fungera som stöd är
att den är kopplad till brödtexten. Även dekorativa bilder fungerar bra som
inlärningsstöd förutsatt att det finns en koppling mellan ord och bild. Rätt
bild på rätt plats fyller alltså en pedagogisk funktion och hjälper eleverna att
förstå och minnas det de läser. 

En svaghet i testet, utöver dem jag har nämnt tidigare, är att balansen mel-
lan antalet informativa och dekorativa bilder var sned. De dekorativa bilder-
na dominerar starkt i materialet. Det gör det svårt att göra tillförlitliga jäm-
förelser. Trots detta vågar jag mig på att konstatera att det jag kallar dekora-
tiva bilder inte stör inlärningen förutsatt att de är relevanta och har koppling
till brödtexten.

Det är ett resultat som måste anses positivt eftersom den bildtypen är
mycket vanlig i den undersökta läroboken. Dessutom ingick det i mitt syfte
att undersöka just den frågeställningen. Jag har fått ett tydligt svar på frågan
och har därmed uppnått mitt syfte, även om metoden har sina brister.

I tidigare undersökningar har forskarna ställt upp olika kriterier och sedan
analyserat läroböckernas texter och bilder utifrån det. Men jag har inte hittat
någon undersökning där man har gått ett steg till, nämligen ut i klassrummen,
och testat sitt material på eleverna. 

Det är fullt begripligt eftersom det är svårt att mäta vilken inverkan en bild
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har på den enskilda individens inlärningsprocess. Jag har försökt och kommit
en bit på väg, men metoderna behöver utvecklas och förmodligen också kom-
bineras med varandra. Att komplettera med intervjuer tror jag skulle vara en
framkomlig väg. En annan idé är att ta hjälp av elever för att göra bildanaly-
sen. Det skulle kunna vara ett sätt att undersöka om barn och vuxna tolkar
kunskapsbilder på olika sätt. 

Gemensamt för många av de undersökningar jag har läst är att de utmyn-
nar i att betona vikten av bildsamtal i skolan. Inte bara i bildämnet, utan i alla
ämnen. Och inte bara då och då, utan som ett regelbundet inslag i all under-
visning.

”För att illustrationerna skall fungera som hjälp i läsningen och lärandet är
det viktigt att ägna bilderna tid och uppmärksamhet. Vi kan inte lita till att de
[eleverna, min anm] gör denna prioritering själva utan måste i undervisning-
en göra bilderna till föremål för samtal och reflektion”, skriver Cederlund
(2005:17).

Hon menar också att det är särskilt viktigt med överensstämmelse mellan
text och bild om eleverna själva ska läsa en text utan att läraren har gått ige-
nom den innan.

Läroboken är sällan tänkt som en fristående bok, utan ingår i ett lärome-
delssystem med grundbok, arbetsböcker, lärarhandledning och kanske ytter-
ligare material. Tanken är god, men i praktiken är det inte alls säkert att det
fungerar som läromedelsproducenterna har tänkt sig. Det är upp till den
enskilda läraren att lägga upp sin egen undervisning och det finns inget tvång
att använda de färdiga paketen så länge målen i kursplanen uppnås.

Tittar man i lärarhandledningen för Boken om Europa finns rikligt med
uppmaningar till lärarna att prata om bilderna, exempelvis de svårtolkade och
i princip irrelevanta bilderna på statymänniskorna och flamencoklänningen.
Där finns den information som jag anser saknas i grundboken för att dessa
bilder ska bli begripliga. ”Men”, som en av lärarna i mina testgrupper sa, ”det
är ju inte alltid man gör som det står i lärarhandledningen”. Och då faller ju
den goda intentionen som producenten trots allt hade.
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10 Slutord
Det är många som har konstaterat att forskningen kring samspelet mellan text
och bild i läroböcker är ett område som behöver utforskas mer. Det finns inga
självklara och färdiga teoripaket att luta sig mot och metoderna behöver
utvecklas.

Graas & Kjellberg (2006:37) skriver i sin diskussion att ett nästa steg i att
undersöka hur samspelet mellan bild och text fungerar skulle kunna vara att
observera och intervjua barn. ”I en sådan undersökning skulle man få barn-
ens syn på samspelet bild och text, d v s att barnen kunde fungera som mät-
instrument istället för att vi fungerar som det.”

Jag har tagit ett steg mot att med barnens hjälp undersöka hur de använ-
der bilder som stöd. Anledningen att jag valde den metoden var just att jag
inte ville stanna vid att analysera bilderna själv. I kommande studier skulle
det vara intressanta att se om utvecklad variant av min metod tillsammans
med intervjuer och eventuellt en fördjupad bildanalys kan ge ännu tydligare
resultat.

De diskussioner jag hade med eleverna efter testet visar att de har många
intressanta tankar kring det här. Det tyder på att det finns mycket kvar att
utforska för den som vill gå vidare inom ett mycket spännande forsknings-
område.
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Spanien ligger på en bergig halvö. Från den sydligaste
udden behöver man bara åka över ett smalt sund för att
komma till Marocko i Afrika. Men samtidigt som Spa-
nien är ett typiskt sydeuropeiskt land med mycket sol 
och värme finns det flera bergskedjor där med snö som 
ligger kvar året om uppe på topparna. Den största
bergskedjan Pyrenéerna ligger i norr, på gränsen till
Frankrike.

Mellan bergen finns högplatåer. Det är ganska platta
och kala områden som ligger ungefär 700 m över havet.
På högplatåerna är det kyligt på vintern och stekhett på
sommaren. Solen bränner dag efter dag på sommaren så
att gräset vissnar och marken torkar ut och spricker.

Det är alltså inte så lätt för bönderna på den spanska
högplatån, de måste odla grödor som tål torka om det
ska bli någon skörd. En av de vanligaste växterna är
olivträd. Av oliverna gör man olivolja. Spanien och Ita-
lien tävlar om att tillverka mest olivolja i världen.

Längs kusten är det mer typiskt medelhavsklimat 
med milda vintrar. Där är klimatet perfekt för att odla
apelsiner, citroner, mandariner och persikor, Mycket av
frukten fraktas från hamnen i Valencia till Sverige och
andra länder. Spanska apelsiner finns nästan alltid i
våra svenska affärer på vintern.
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De spanska turistöarna Mallorca och Kanarie-
öarna känner nog alla svenskar till.

Det är inte så länge sedan som Mallorca med 
sitt sköna klimat var en fridfull plats där invånarna för-
sörjde sig på fiske och jordbruk. Men för så där femtio
år sedan började man ordna billiga charterresor till
Medelhavets varma stränder och då var det slut på fri-
den. Spanjorerna byggde hotell
och restauranger längs stränder-
na och sedan dess har det bara
blivit fler och fler turister.

Mallorca, Kanarieöarna och
den spanska sydkusten, som 
kallas Costa del Sol (Solkusten),
blev några av turisternas mest
populära resmål. På ett år 
kommer mellan 50 och 
60 miljoner turister till Spanien. 
Turismen ger mycket pengar till landet.

Malaga heter den
största staden på
sydkusten. Den
runda byggnaden
är en tjurfäktnings-
arena.

Flamencoklänning med världens längsta släp. 
Det är 13 meter långt och väger ungefär 200 kilo!

De flesta spanjorer bor längs kusten och floderna, i
inlandet är det ganska långt mellan byarna och städer-
na. Men precis mitt i landet, på en högplatå, ligger
huvudstaden Madrid.

Spaniens näst största stad heter Barcelona. Den ligger
vid kusten och har en stor hamn och många industrier
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Frankrike

Vad odlar man i Frankrike? Skriv så många saker som möjligt.

Skriv några saker som tillverkas i Frankrike.

Vet du något mer som Frankrike är känt för?

Vad minns du bäst? Det kan vara något i texten, en bild eller både och. 
Skriv gärna flera saker. 

Berätta om en av bilderna. Fortsätt på baksidan om du inte får plats här.

Jag är (ringa in): Jag går i (ringa in):

tjej kille 4A klass 5 Helenas grupp

4B klass 5 Vivecas grupp
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Spanien

Vad odlar man i Spanien? Skriv så många saker som möjligt.

Skriv namnet på en eller flera spanska städer.

Vet du något som Spanien tjänar mycket pengar på?

Vad minns du bäst? Det kan vara något i texten, en bild eller både och. 
Skriv gärna flera saker. 

Berätta om en av bilderna. Fortsätt på baksidan om du inte får plats här.

Jag är (ringa in): Jag går i (ringa in):

tjej kille 4A klass 5 Helenas grupp

4B klass 5 Vivecas grupp
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