
 

 

 

 
  

Bildens betydelse för elevers 
inlärning 
– En läromedelsanalys av fyra läromedel i historia 
från Lgr 69 till Lgr 11 
 
  

Författare: Tilda Östangård & Stina Smedberg 
Handledare: Malin Henriksson 
Examinator: Ulla Rosén 
Termin: VT19 
Ämne: Historia 
Nivå: Avancerad nivå 
Kurskod: 4GN10E 

Självständigt arbete II, 15 hp 



 

Abstrakt 

Bilder har sedan en lång tid tillbaka använts i syfte att underlätta elevers 

inlärning. Redan under 1850-talet diskuterades vikten av bildanvändning, 

och om läroböcker skulle jämföras över tid skulle en ökning av antal bilder 

vara markant. Innebär det att nyare läromedel, med fler bilder, fungerar 

bättre för elevers inlärning? För att ta reda på detta har vi i denna studie 

därför valt att undersöka bildens roll i fyra läromedel, för att ta reda på hur 

bilden förhåller sig till elevers inlärning. För att uppnå syftet undersöks 

läroplaner och en läromedelsanalys, med både kvantitativa och kvalitativa 

delar, genomförs.  

 

Undersökningens resultat, som analyserats utifrån tidigare forskning, visade 

att det har skett en förändring, både i läroplanerna och i läromedlen. Det har 

gått från att den egna historien har legat i fokus, till att perspektivet lyfts och 

istället visar en större bild av vad som hänt samt hur de olika händelserna 

påverkar varandra. Detta speglas i bilderna. Resultatet visade också att de 

flesta bilder i läromedlen är bra, eftersom de ofta har en koppling till texten. 

Däremot är de nyare läromedlen mer effektiva när det kommer till inlärning, 

då tillhörande bildtexter är kortare och inte behandlar ny information. 

English title 

The meaning of the image for students’ learning – An analysis of four 

educational books in history from year 1969 to 2011 

Nyckelord 

Läromedelsanalys, läroplan, bilder och historia. 



 

Tack 

Vi vill gärna tacka vår handledare Malin Henriksson för all hjälp och stöd 

genom arbetet. Vi tackar även vår examinator Ulla Rosén som har hjälpt oss 

med tips för att komma vidare i studien. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle överöses vi av bilder. I sociala medier, på Tv:n och i 

datorn är ett fåtal exempel på var bilder flödar. Även i skolan stöter eleverna 

ideligen på bilder. De ritar, tittar på rörliga bilder i form av filmer och hittar 

bilder i sina läroböcker. Bilderna kan således användas på många olika sätt, 

och med olika syften. Pettersson (1991) beskriver bilders 

användningsområden på följande sätt: 

“Stillbilder kan användas för att ge struktur och översikt, ge 

konkreta exempel, komma närmare verkligheten, visa hur 

någonting verkligen ser ut, skapa intresse, förstärka ett budskap 

och sammanfatta en framställning.” (Pettersson, 1991 s. 51) 

Bilder används följaktligen för att göra information lättare för elever att 

greppa, och har använts på detta sätt i hundratals år. Redan på 1600-talet 

kom Orbis Sensualium Pictus (“Den synliga världen i bilden”), en lärobok i 

latin, som innehöll mer än 400 illustrationer. Under 1850-talet, när 

folkskolan infördes i Sverige, beskrev en skolpedagog att tavlor skulle 

användas för att hjälpa lärare att nå elever på ett djupare plan (Waern m.fl., 

2004 s.160-161). Denna tanke har följt utvecklingen av böcker som används 

för undervisning. Om läroböcker skulle jämföras över tid skulle en markant 

ökning av antal bilder vara en del av resultatet (Pettersson, 1991 s. 105).  

 

För att avgränsa ett stort undersökningsområde, kommer denna studie att 

inrikta sig på att undersöka hur bilder används i läromedel inom 

historieämnet. Detta eftersom att arbetet med bilder i just 

historieundervisningen har ökat (Hermansson Adler, 2014 s. 159). I 

kursplanen för historia står det i ämnets syfte att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att “använda historiska begrepp för 

att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används” 
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(Skolverket, 2011). Ämnets syfte tar även upp att elever “genom 

undervisningen i ämnet historia ska få förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika 

tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och 

utvecklingslinjer” (Skolverket, 2011). Att använda sig av bilder kan vara en 

del i undervisningen där eleverna får de förutsättningar de behöver för att nå 

målen, på premisserna att bilderna fungerar som ett stöd. Jämfört med tal- 

och skriftspråk har inte bilder generella betydelser, utan det är upp till läsaren 

att tolka (Pettersson, 1991 s. 79).  

 

Det är därför värt att undersöka bildernas betydelse för elevernas inlärning, 

på grund av den ökning som skett i historieböcker. Card diskuterar det 

faktum att “a little picture” kan leda till en förståelse för att se “the big story” 

(Card, 2015 s. 8). Förutsättningen för att detta ska fungera är att bilden 

fungerar som ett verktyg, eller en resurs, i förhållande till texten. Bilden kan 

på så vis hjälpa elever att få en större förståelse av texten. Men är bilder i 

läromedel så pass enkla att tolka att de fungerar som ett hjälpmedel för 

elever? Har, och i så fall hur, har bildens roll förändrats under de senaste 50 

åren? Detta ska vi ägna oss åt och försöka ta reda på i denna uppsats. 
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2 Syfte 

I denna studie jämförs fyra läroplaner i förhållande till fyra läromedel i 

ämnet historia för att ta reda på om, och i så fall hur, bilderna har förändrats 

över tid samt hur relationen mellan bild och text ser ut. Syftet är att 

undersöka bildens roll i dessa läromedel i relation till elevers inlärning.  

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där tidigare forskning, kopplat till 

undersökningsområdet, presenteras. Avsnitten som följer består av 

frågeställning och bakgrund samt redogörelse för val av metod och material. 

Där tas även urval och avgränsningar upp. Efter det presenteras 

undersökningen av läroplaner och läromedel år för år, från Lgr 69 till Lgr 11. 

Detta följs upp av ett analysavsnitt, där undersökningens resultat ställs i 

förhållande till tidigare forskning. Till sist diskuteras metoden och resultatet, 

följt av slutsatser samt förslag till fortsatt forskning.  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att redogöras. Först förklaras olika 

typer av bilder samt olika sätt att använda bilder kopplat till text och elevers 

inlärning. Detta följs av en redogörelse för vad en trovärdig bild är och 

därefter en beskrivning av förändring när det kommer till läromedel samt av 

de läroplaner studien kommer att använda sig av. Till sist tas sättet att se på 

historieundervisning upp och hur den har förändrats över tid. 

3.1 Bilden 

I följande delar är bilden i fokus. Typer av bilder, samt deras relation till text 

och inlärning redovisas. Slutligen presenteras de faktorer som gör en bild 

trovärdig. 

3.1.1 Typ av bild 

Det finns många olika typer av bilder, så kallade bildformer. Alla bilder har 

en avsändare och varje avsändare har en avsikt med den valda bildformen. 

Det kan exempelvis handla om avsikten att påverka genom att sända ut 

reklam eller en nyhetsbild med avsikt att sprida information. I 

undervisningen av historia kan flera olika typer av bilder användas, beroende 

på syftet med undervisningen. Fotografier, målningar och illustrationer är 

exempel på vad som kan användas i utbildningssyfte i historieämnet. Vad 

som dock behöver hållas i åtanke är bilders olika funktioner (Hermansson 

Adler, 2014 s. 159-160). Då fotografier alltid visualiserar någonting som har 

hänt kan de upplevas som mer sanningsenliga än vad exempelvis 

illustrationer och målningar gör. Detta, menar Lundqvist (1989 s. 18), 

eftersom ett fotografi är en direkt spegling av motivet, till skillnad från 

målningar och illustrationer som är baserade på en konstnärs eller tecknares 

tolkning av ett motiv. Även om målningar och illustrationer säger mycket om 

en tid då kameran inte fanns, är det viktigt att förhålla sig kritisk till de 
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personliga vinklingar som döljs i konstverk (Hermansson Adler, 2014 s. 161-

162). 

3.1.2 Bilden i relation till text 

Eriksson & Göthlund (2012 s. 45) menar att relationen mellan text och bild 

är viktig att tänka på vid analys av bilder. Detta då bilder kan tolkas på så 

många olika sätt och med hjälp av text kan bildens mening komma fram 

tydligare. Detta kan även fungera omvänt då bilden kan ge en tydligare 

uppfattning av texten och därmed fungera som en förklaring av det skrivna. 

Lundqvist menar dock att en bild utan kontext, det vill säga att den har stöd i 

texten, blir svag både gällande tolkningsmöjligheter och även gällande 

trovärdigheten (Lundqvist, 1989 s. 18). Waern m.fl. (2004, s. 152-153) 

fortsätter på samma spår och skriver att det behöver finnas ett samspel 

mellan text och bild, dels för att skapa kontext och dels för att bildtexten på 

ett enkelt sätt kan tala om vad som är mest väsentligt och betydelsefullt i just 

den bilden. Man kan på så sätt styra, och samtidigt stödja, tolkning av bilder. 

Denna information kommer förhoppningsvis vara användbar vid vår analys 

av läromedel i undersökningen, eftersom det i läromedel förekommer både 

text och bilder. 

 

Strömquist (1999 s.141) presenterar i sin bok “Läroboksspråk: om språk och 

layout i svenska läroböcker” en undersökning där bland annat två läromedel 

har jämförts. Undersökningen behandlar en lärobok från 1950-talets 

realskola och en från 1980-talets grundskola. Strömquist (1999 s.141) 

konstaterar att antalet bilder i relation både till texten och även till antalet 

sidor i läromedlet har ökat under dessa år. En annan utveckling är att bilderna 

i 80-talets läromedel är i färg vilket skiljer sig från 50-talets svartvita bilder. 

Även bildtexten samt bildens relation till den löpande texten har förändrats 

då bilden och bildtexten under 50-talet användes för att upprepa och/eller 

utveckla det som stod i den löpande texten. I läromedel från denna tid kunde 
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även bildtexter innehålla information om konstnären och dylikt vilket saknas 

i läromedel från 80-talet. Bilderna i läromedel från 80-talet förhöll sig 

betydligt friare i sin relation till den löpande texten och kunde också 

innehålla motiv från nutiden. Strömquist (1999 s. 140-141) skriver även om 

hur bildens relation till den löpande texten spelas i bildens placering i 

läromedlet. I läromedel från 50-talet var bilden placerad i nära anslutning till 

den skrivna text bilden tillhörde medan bildens placering i läromedel från 80-

talet var betydligt friare. Det förekommer dock bilder i böcker från 80-talet 

som är direkt kopplade till det som står i den löpande texten, i dessa fall är 

bilden placerad i nära anslutning till den tillhörande texten. Detta kommer 

Herrlinger m.fl. (2017) fram till i sin undersökning är någonting bra, att bild 

och text som hör ihop bör placeras tillsammans. Detta för att text och bild 

samspelar med varandra, och att en placering ihop leder till att elever inte 

lika lätt tappar fokus. Waern m.fl. (2004, s. 188) beskriver samma fenomen 

utifrån en undersökning av två elevgrupper. Den visade att när både text (det 

verbala) och bild (det visuella) finns i närminnet, t.ex. på samma sida i en 

lärobok, är chansen större att en koppling dem emellan skapas. De 

deltagande i undersökningen som fick dessa förutsättningar, visade sig sedan 

ha lättare för att komma på fler och mer kreativa lösningar inom 

problemlösning än de deltagare som hade haft bild och text på olika sidor.  

3.1.3 Bilden i relation till elevers inlärning 

Att använda sig av bilder kan vara till fördel för minnet, skriver Waern m.fl. 

(2004, s. 179, 186). En undersökning där barns minne från sagor studerades 

visade att minnet förbättrades om sagan hade överensstämmande bilder. Man 

kan säga att minnet fungerar bäst i en kombination mellan text och bild, till 

skillnad från tillfällen där text eller bild läses separat. Waern m.fl. (2004, s. 

186) fortsätter och visar flera kategorier som styrker att bilder är bra för 

barns inlärning. De kan hjälpa elever att förstå texten och samtidigt göra 
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lärandet till någonting roligt. Detta under tiden som bilder kan fungera som 

ett stöd för elever som upplever lärandet svårt.  

 

Användning av bilder när det kommer till historieundervisning är inte 

ovanligt. Dock krävs det, för att lärandet ska bli så rikt som möjligt, att 

eleverna har en viss förförståelse för både faktakunskaper och hur man tolkar 

bilder. (Hermansson Adler, 2014 s. 164). Det går således inte att som lärare 

kasta in en bild på exempelvis en kung och tro att det ger elever bredare 

kunskaper om denne, om bilden inte har stöd i antingen undervisningen eller 

i lärobokens text. Har den det, kan den fungera som ett föremål för lärande. 

Hermansson Adler (2014 s. 166) menar att bilder kan ge elever möjligheten 

att bygga upp ett historiskt ramverk, om de får arbeta med bilder på olika sätt 

och på så vis lära sig att värdera bilder samt att koppla bilder till sina tidigare 

kunskaper.  

 

Pettersson (1991, s. 150) skriver, baserat på intervjuer av mellanstadielärare, 

att en annan egenskap bilder behöver är att väcka nyfikenhet samtidigt som 

de bidrar med kunskap för att elever ska kunna dra nytta av dem. Han skriver 

också att intressefaktorn spelar stor roll när det kommer till elevers 

engagemang (s. 96). Eftersom elever, som nämnt i inledningen, ständigt 

stöter på bilder är det svårt att ducka för oönskad information och samtidigt 

fånga in den eftersökta informationen. Hur intressant elever upplever 

materialet spelar en stor roll i insamlandet av information. Det material som 

av läsaren upplevs som intressant kommer väcka större engagemang än ett 

material som upplevs tråkigt. Även Herrlinger m.fl. (2017) diskuterar detta i 

sin studie. Ett kriterium för att lärande ska ske är att bilden är intressant och 

relevant i förhållande till texten. De kommer också fram till att bilder inte ska 

vara försedd med onödiga detaljer, eftersom detta endast bidrar till att fokus 

läggs på fel ställe. Fortsättningsvis angående bilders utformning, har 

Schneider m.fl. (2011) undersökt skillnaden mellan hur bilder med färg och 
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svartvita bilder påverkar elevers förmågor att ta sig an det bilderna visar. De 

kom fram till att det i stora drag inte är någon skillnad om bilden är i färg 

eller inte, eleverna reagerade ändå på liknande sätt. Däremot visade 

undersökningen att vissa elever föredrog bilderna med färg just för att de 

hade färg, och därför var mer intressanta. Detta menar också Waern m.fl. 

(2004, s. 189). Bilders estetik kan spela en roll som utvecklar inte bara viljan 

utan även glädjen i att lära sig. 

4 Frågor 

Följande frågor ska hjälpa studien att uppnå sitt syfte: 

• På vilket sätt skiljer sig bilderna mellan de olika läromedlen?  

• Hur ser relationen “bild - text” ut? 

• På vilket sätt hjälper bilden eleven att få en djupare förståelse av 

texten? 

  



 

9(56) 
 

5 Bakgrund 

I denna del ges en historisk bakgrund. Först presenteras läromedel i historia 

över tid följt av fyra läroplaners utveckling. Slutligen tas 

historieundervisning över tid upp. 

5.1 Läromedel i historia över tid 

Under 1980-talet utsattes gemene man dagligen för fler och fler bilder i 

vardagen. Detta speglas i läromedlen från denna tid då antalet bilder (i 

förhållande till den skrivna texten) i läromedlen ökat (Lundqvist, 1989 s. 16). 

Lundqvist (1989 s. 16) menar att det finns olika typer av bilder i läromedel: 

bilder som illustrerar den tillhörande texten, bilder som lättar upp den 

tillhörande texten, bilder som kompletterar den tillhörande texten samt bilder 

som ersätter den skrivna texten. Under 80-talet började dessa bilder, som 

används för att komplettera och ersätta texten, synas i läromedel i större 

utsträckning.  

 

Under tidens gång har det inte bara blivit fler bilder i läromedlen, utan de har 

också blivit allt mer färgglada och tar i dagens läromedel större plats. Detta 

kan bero på nya tekniska hjälpmedel som skolan allt mer får tillgång till. De 

läromedel som har gjort försök att ha färre bilder blir omedelbart mindre 

lockande försäljningsmässigt (Lärobok om läroböcker, 1991 s. 54-56). 

 

Även textformen har förändrats över tid i läroböcker. Adler Hermansson 

(2014 s. 63) skriver att författare till läroböcker i dag använder sig av en mer 

narrativ, berättande, textform som beskriver det viktigaste i historien på ett 

sammanhängande sätt. Texter i läroböcker blir således mer som en berättelse 

än ren fakta, eller “lexikonstilen” som texter i historieböcker tidigare ofta 

hade. Böcker i dag är inte heller skrivna utifrån en viss metod för att lära sig, 

utan fungerar mer generellt. Detta för att den ska passa så många arbetssätt 
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som möjligt och på så sätt fungera rent kommersiellt. Yngre läromedel 

använder sig också av en mer utvecklande metod, där eleverna själva får 

möjligheten att träna sina förmågor att undersöka, kritisera och diskutera 

fakta, istället för att böckerna innehåller fakta från pärm till pärm. 

 

5.2 Fyra läroplaners utveckling 

De läroplaner som denna studie behandlar är Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 

11. Alla fyra har varit eller är lärares styrdokument men ser ut på olika sätt 

när det kommer till både innehåll och uppbyggnad. Det som skiljer 

läroplanerna åt är att de baseras på olika samhällsförhållanden, som ständigt 

är i förändring. Det faller sig därför naturligt, eftersom att läroplanerna är en 

spegling av tankar och idéer i samhället, att läroplanerna förändras i takt med 

samhället (Sundberg, 2016 s. 93). 

 

Enligt Sundberg (2016, s. 79) kan man dela upp de olika läroplanerna utefter 

inriktning. Lgr 69 faller då under kategorin innehållsorienterad läroplan, 

eftersom den främst bestod av konkret innehåll som eleverna ska få ta del av 

i undervisningen. Grundtanken var att det innehåll som undervisningen 

bestod av också var det som eleverna lärde sig, som en slags 

överföringsmodell. På grund av sin icke-ifrågasättande bas när det kommer 

till innehåll, kan denna läroplan beskrivas som kulturbevarande (Sundberg, 

2016 s. 81-82). En hel del fokus låg på hembygden och den historia som 

fanns i elevernas direkta närhet, där besök till bland annat hembygdsgårdar 

lyftes fram. För att skapa en förståelse för sin egen samtid skulle eleverna 

lära sig om de historiska händelserna (Sundberg, 2016 s. 83). 

 

Lgr 80 kallas för en processorienterad läroplan, där fokus lades på 

utvecklingen av elevers lärande istället för själva innehållet i undervisningen. 

Tyngdpunkten lades vid att utveckla eleverna till att bli goda deltagare i 
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samhället, och det var upp till lärarna att på ett lokalt plan anpassa 

undervisningen och innehållet i den efter eleverna. För att det lokala arbetet 

skulle få större utrymme, skrevs därför läroplanen på ett mer allmänt sätt 

(Sundberg, 2016 s. 83). 

 

Lpo 94 fick ett mer målstyrt och kompetensinriktat fokus, även om det 

fortfarande fanns kvar en viss processorientering. Målformuleringar 

angående elevers lärande, mål att arbeta mot samt mål att nå upp till är det 

som läggs fokus på i Lpo 94. Läroplanen kritiserades för att vara tudelad, där 

en del var en målformulering kring elevernas lärande och en del där eleverna 

förväntades att uppnå ett bestämt resultat. I och med detta menade kritiker att 

arbetet leddes åt två olika håll och att det på grund av öppna mål var svårt för 

lärare att hitta rätt metoder för att uppnå målen (Sundberg, 2016 s. 87-89). 

 

Trots om det redan under 90-talet påbörjades en diskussion kring elevers 

resultat, var det inte förrän i Lgr 11 som ett mer tydligt resultatfokus skulle 

prägla läroplanen. På grund av det ökade politiska intresset för skolan, där 

utfall och resultat spelar stor roll, skulle en tydligare målstyrning tas fram. 

Detta ledde till de kunskapskrav som finns i dagens läroplan, Lgr 11, som 

aldrig tidigare varit en del i någon läroplan (Sundberg, 2016 s. 89-90). Även 

denna läroplan och den resultatbaserade skolan är kritiserad, bland annat för 

att den ekonomiska aspekten har fått för stor plats på bekostnad av den mer 

allmänna bildningen. Ninni Wahlström, professor i pedagogik vid 

Linnéuniversitetet, beskriver detta som “När kunskap blev ett krav” (2015, 

24 sep,https://pedagogiskamagasinet.se/nar-kuskap-blev-ett-

krav/?fbclid=IwAR0LuSYcatIyV77WAfEHlwUKKjr2EjpVULalqOMsWO

H8FFy1BPU0RclfCg0). 
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5.3 Historieundervisning över tid 

Allt sedan den svenska skolan grundades har elever fått ta del av 

undervisning i ämnet historia. Den har, vilket är föga förvånande, under 

årens gång förändrats. Hermansson Adler (2014) diskuterar 

historieundervisningens innehåll ur en politisk synvinkel och beskriver att 

statens intresse för hur undervisningen ska se ut kan följas genom de senaste 

cirka tvåhundra åren. Från början, under mitten på 1800-talets 

folkskolereform, var den nationella identiteten särskilt utmärkande. Att värna 

om den egna historien, det svenska folkets, var det allra viktigaste. I och med 

industrisamhällets framfart i slutet på 1800-talet, nådde den nationalistiska 

historieundervisningen sin höjdpunkt. Den bestod främst av innehåll baserad 

på moral och som gick att knyta an till en treenighet, bestående av kung, Gud 

och fosterland (Hermansson Adler, 2014 s. 65). 

 

Under nittonhundratalets första halva, främst under efterkrigstiden, började 

en förändring av inställningen till historia att ta fart, och sakta förändrades 

även innehållet i undervisningen. Det gick från att se på den egna historien 

med stolthet till att istället blicka framåt. Historien blev någonting mörkt att 

ta lärdom av, men ingenting att eftersträva. Man började lägga nationalismen 

bakom sig och såg ljust på framtiden (Aronsson, 2000 s. 12-13). 

 

Under 1970-talet började social och ekonomisk historia att ta fart. Det ledde 

till att historiker började lägga mer fokus på statistiska undersökningar, då 

det var det som ansågs vara sanningsenligt och objektivt under denna tid. 

Procentsatser sågs som tydliga, övertygande och bidragande med objektiva 

fakta. Med detta sagt så var tilltron till statistik och statistiska undersökningar 

väldigt hög, och användes därför flitigt av historiker. (Bjarne Larsson, 2002, 

s 30). Vad som mer hade ett genomslag under 1970-talets historiesyn var 

folkgruppers önskan om att representeras. Det historiska omfånget 

ifrågasattes, och fler ville ha “sin” historia gestaltad i historieböcker 
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(Aronsson, 2000 s. 14). Ett exempel på detta är samer, som tidigare inte varit 

en del varken undervisning eller i läromedel. Dock fick inte samer, och andra 

folkgrupper, detta utrymme förrän slutet på 1900-talet. Däremot fick den 

lokala historien ett uppsving under denna tid. Genom att förstå historien där 

man själv kom ifrån skulle folk också skapa förståelse för sin egen tillvaro 

och därmed ett lugn i vardagen (Hermansson Adler, 2014 s. 67-68).  

 

Till skillnad från tidigare verksamma historiker fokuserar de idag på hur 

historien kan påverka samhället samt hur vi förhåller oss till den. Dagens 

historiker strävar efter att förhålla sig så objektivt som möjligt i 

forskningsprocessen för att kunna få fram ett så objektivt resultat det går 

genom att inte förvrida eller överanalysera sina källor. De fokuserar även på 

att i så stor utsträckning det går använda det mest neutrala språk de kan för 

att inte visa sina egna åsikter i texten (Bjarne Larsson, 2002, s 31).  

 

Den individ historien har velat fostra fram har gått ifrån att vara nationalist, 

som värnar om den svenska traditionen och som arbetar för att bevara 

kulturarvet, till att vara mer undersökande av sin lokala historia. I dag är 

ännu ett steg taget, och historia grundas ur ett mer ovanperspektiv. Elever 

förväntas att kritiskt kunna granska händelser samt dess anledningar och 

följder, dels lokalt men också nationellt och globalt (Hermansson Adler, 

2014 s. 73).   



 

14(56) 
 

6 Metod 

I följande avsnitt redovisas material och valda metoder som ska hjälpa 

studien att uppnå sitt syfte. Urval och avgränsningar presenteras, följt av 

metoden innehållsanalys med tillhörande analysverktyg. Slutligen kommer 

trovärdighet samt arbetsfördelningen författarna emellan att redovisas. 

6.1 Material 

Här hittas det urval och avgränsningar som gjorts för studien. De läromedel 

som ingår i undersökningen presenteras också. 

6.1.1 Urval 

När syftet med studien bestämdes, bestämdes också att läroplaner och 

läromedel behövs för att syftet ska uppnås. Eftersom ett av intresseområden 

är att studera skillnader över tid, fordras olika läroplaner samt läromedel 

kopplade till dessa. Läroplanerna, de fyra senaste, valdes ut för att de ligger 

närmast den läroplan skolan följer i dag och på så sätt verkar som mest 

relevant för oss blivande lärare. De valdes också ut för att studien omfattar en 

jämförelse över tid, och eftersom dessa läroplaner ersätter varandra kan vi på 

så sätt se läroplanerna ur ett utvecklingsperspektiv.  

 

Efter att läroplanerna valts ut studerades ett flertal läromedel från olika år. 

Fyra läromedel valdes ut, alla utgivna olika år och därmed kopplat till olika 

läroplaner. Motiveringen till detta är att studien behöver få en syn på 

förändring över tid för att kunna uppfylla sitt syfte, och därför kändes valet 

att använda olika läroplaner samt olika läromedel självklart. På grund av den 

begränsade tidsaspekten samt ur ett bekvämlighetsperspektiv (Karlsson & 

Johansson, 2019 s. 179), var Linnéuniversitets bibliotek platsen där 

läromedel valdes ut. De läromedel som fanns tillgängliga där var således 

lättast att få tag på, och därmed kunde arbetet med studien komma igång så 

fort som möjligt. Dock studerades läromedlen innan valet gjordes, så att de 
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var lämpliga för jämförelse. Kriteriet för detta var att de ska behandla samma 

epok, med ungefär samma omfång. Detta tas upp i stycket nedan, “4.1.2 

Avgränsningar”. 

 

Under studiens gång uppkom frågan om vad som “räknas” som en bild. Efter 

diskussion mellan författare och handledare beslutades att bilder i denna 

studie även innefattar faktarutor, tabeller, grafer och andra statistiska 

illustrationer. Detta för att de bryter av texten, ibland har en tillhörande 

“bildtext” samt ofta använder sig av färger för att förstärka det som står i 

texten. 

6.1.2 Avgränsningar 

För att skapa ramar för arbetet har en viss avgränsning gjorts. Som nämnt i 

stycket ovan, studerades vilka epoker läromedlen behandlar. Den epok som 

finns i alla utvalda läromedel och som omfattar ungefär lika många sidor är 

1700-talets frihetstid. Därför är frihetstiden och 1700-talet den epok som 

studien kommer att avgränsa sig till. Som tidigare nämnt är tidsaspekten en 

anledning till att en avgränsning av denna typ behöver göras, eftersom 

studiens storlek inte möjliggör ett större undersökningsområde. 

6.1.3 Läromedel 

De läromedel som används i studien är följande: 

1. Genom tiderna Mellanstadiet C (1975), totalt 168 s. 

2. Historia för mellanstadiet (1986), totalt 160 s. 

3. Historia (2002), totalt 96 s. 

4. Historia 4-6 (2014), totalt 216 s. 

 

I läromedlen är följande kapitel utvalda för analys: 

1. “I frihetstidens Sverige (1718-1772)” samt “I Gustav III:s Sverige 

(1771-1792) s. 20-71  

2. “1700-talet Svensk frihetstid” s. 124-144 
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3. “Frihetstiden och Gustav III” samt “Sverige på 1700-talet”s. 33-76 

4. “Frihetstiden” samt “Att leva på 1700-talet” s. 156-173 

För att skapa struktur och underlätta för läsaren är undersökningsdelen 

uppbyggt efter kronologisk ordning. Varje läroplan, tillsammans med 

tillhörande läromedel, kommer att undersökas och presenteras för sig under 

egna rubriker. Först Lgr 69, därefter Lgr 80 följt av Lpo 94 och Lgr 11. 

6.2 Innehållsanalys 

Syftet med denna studie är att undersöka bildens roll, i ovanstående fyra 

läromedel, i relation till elevers inlärning. Eftersom vi dels är intresserade av 

både kvantitativa vinklar, såsom antalet bilder, och kvalitativa vinklar, såsom 

bildens samspel till texten, innehåller denna studie en kombination av båda 

sätten att analysera. Studien kommer således att bestå av både en kvalitativ 

och en kvantitativ innehållsanalys, som samspelar med varandra och som 

presenteras nedan. 

6.2.1 Kvantitativ analys 

Att ta reda på bildens roll en del av syftet med studien. En detalj när det 

kommer till bildens roll är frekvens, det vill säga hur ofta bilder förekommer 

i läromedlen. För att enklast studera detta, samt för att enkelt kunna jämföra 

resultatet över tid, görs en kvantitativ analys. Det som då sker är att 

innehållet i böckerna omvandlas till siffror och presenteras med hjälp av en 

tabell. Studieobjektet är i detta fall bilderna i läromedlen och de enheter 

analysen baseras på är frekvens och färg (Karlsson & Johansson, 2019 s. 

171-176). Denna statistik kan sedan, i analysavsnittet, hjälpa studien att 

uppnå sitt syfte. För att se hur den kvantitativa aspekten kommer att speglas i 

läromedelsanalysen, se stycke “4.2.3 Analysverktyg”. 

6.2.2 Kvalitativ analys 

Till skillnad från den kvantitativa analysen, där ett innehåll rent objektivt 

omvandlas till siffror, handlar den kvalitativa analysen om tolkningar med 
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viss subjektivitet. I denna studie är en del av syftet att undersöka hur bilderna 

spelar roll för elevers inlärning. För att ta reda på detta krävs en kvalitativ 

analys av dels läroplanerna och dels läromedlen, eftersom innehållet 

(bilderna) behöver tolkas utifrån olika punkter. En bild kan ha många olika 

betydelser, och dessa betydelser olika värden, beroende på vad man väljer att 

analysera (Denscombe, 2016 s. 414). Vad denna studie kommer att fokusera 

på i den kvalitativa analysen är först en analys av läroplanerna följt av det 

tillhörande läromedlet. 

6.2.3 Analysverktyg 

För att på ett systematiskt sätt granska och beskriva bilder kommer vi i denna 

studie använda analytiska redskap hämtade från arbetssättet bildanalys. 

Beroende på vilka kriterier man väljer att utgå ifrån kommer beskrivningen 

att se annorlunda ut (Pettersson, 1991 s. 98). Vad som gör att en bild anses 

vara “bra” beror således på tillfället då bilden visas samt vad bilden förväntas 

bidra med. I fallet med denna studie ska bilden fungera som en bra bild ur 

kunskapssyfte, en så kallad pedagogisk bild. Det som gör att en bild är bra ur 

ett kunskapsperspektiv är hur väl den samspelar mellan läsarens egna 

upplevelser av bilden och av den verklighet bilden företräder. Enligt 

Pettersson (1991 s. 161-162) finns även kriterier som bestämmer om en bild 

är pedagogiskt bra eller inte. De kriterier han tar upp, och som kommer att 

utgöra en del av vår undersökning, är följande:  

 

• Bilden ska bestå av hög bildkvalitet.  

• Innehållet i bilden ska vara läsligt och läsvärt. 

• Bilden ska komplettera den text som hör till bilden. 

• Den ska bidra med korrekt information eller budskap. 

 

Pettersson (1991, s. 96-97) fortsätter inom ämnet och skriver att bilders värde 

kan bedömas utifrån två kategorier: läsvärde och läslighet. Hur bra en 
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kunskapsbild är, baserat på Petterssons värderingar, kan beskrivas med 

följande modell skapad av författarna till denna studie. 

 

Figur 1. Modell av Petterssons värdebeskrivning. 

Läsvärde, i detta fall, innebär hur intressant och läsvärd bilden är för den 

avsedda läsaren. Läslighet handlar om hur lättläst och tydlig bilden är. För att 

använda modellen behöver först läsvärdet och läsligheten bestämmas separat, 

lågt respektive högt. Säg att en bild har låg läslighet men högt läsvärde. I 

modellen möts de båda värdena i rutan “bra”, och innebär således att 

kunskapsbilden anses vara bra. Att ta reda på hur stor läslighet bilden, kan 

vid första anblick ses som svårt. Därför kan Petterssons (1991 s. 97) fem 

frågor användas. Med hjälp av följande frågor framkommer ett index som 

berättar hur lättläst en bild är, det vill säga bildens läslighet.  

1. a) Vid färgbild: Bilden är utförd i en naturtrogen färg.  

b) Vid svart-vit bild: Kontrasten och gråskalan i bilden är 
tydlig. 

2.  Bilden har en annan form än kvadrat eller rektangel eller 
täcker ett helt uppslag. 

3.  Bilden har en bildtext som är kort, lätt att förstå och handlar 
om bilden. 

4.  Bilden är fåtydig och inte alltför “artistisk” och mångtydig. 

5.  Bilden har ett dominerande intressecentrum i eller nära 
optiska centrum (mitt i bilden) och få detaljer som kan 
upplevas som störande. 
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Pettersson (1991 s. 97) 
 

Frågorna besvaras med “ja” eller “nej”, och antalet “ja” ger ett så kallat 

BLIX-värde. BLIX (bildläsbarhetsindex) används för att beskriva hur 

lättlästa bilder skapade ur ett informations- och kunskapssyfte är. Nedan 

följer ett index som visar bildens BLIX-värde, där 0 innebär att bilden inte 

har fått svar “ja” på någon utav ovanstående frågor, och 5 innebär att alla 

frågor fått svaret “ja” (Pettersson, 1991 s. 97). 

 

0 = Nästintill obegriplig   

1 = Mycket svår att läsa  

2 = Svårläst    

3 = Varken svår- eller lättläst 

4 = Lättläst    

5 = Mycket lättläst    

Pettersson (1991 s. 97) 
 

En mall, analysverktyget, har tagits fram utifrån ovanstående teori och hittas 

under “Bilaga 1” längst bak i uppsatsen. Där hittas de tio frågor som kommer 

att ställas till de fyra läromedlen under läromedelsanalysen. I analysverktyget 

förekommer frågor direkt kopplade till den kvantitativa delen av 

undersökningen, till exempel “Hur många bilder är i färg respektive 

svartvita?”. Den kvalitativa delen speglas i läromedelsanalysen i form av 

frågor som “Är det öppet för tolkning vad bilden föreställer” eller “Fungerar 

bilden som ett komplement till texten?”. I detta verktyg används även 

modellen från Pettersson (1991 s. 97), där läslighet och läsvärde bestäms. 

Resultaten kommer sedan i sin tur att analyseras i förhållande till varandra, 
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det vill säga att de fyra läromedlen med tillhörande läroplan kommer att 

ställas mot varandra och jämföras.  

6.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Denscombe (2016 s. 419-423) diskuterar huruvida ett arbete har hög 

trovärdighet eller inte, samt att det är olika beroende på vilken infallsvinkel, 

kvalitativt eller kvantitativt, studien har. I fallet med denna studie, då data 

analyseras ur båda metoderna, är trovärdigheten därför olika. Analys av data 

ur kvantitetsperspektivet, exempelvis mängden bilder, har större trovärdighet 

och tillförlitlighet, eftersom processen enkelt skulle kunna genomföras igen 

av en annan forskare och även då få samma resultat. Det går följaktligen att 

förhålla sig objektiv i denna typ av metod. Detta till skillnad från analys av 

data utfört ur ett kvalitetsperspektiv, till exempel hur bild och text samspelar, 

då analysen snarare bygger på tolkningar. Eftersom det bygger på tolkningar 

blir resultatet inte detsamma om en annan forskare genomför samma process, 

i och med att tolkningar kan se olika ut beroende på vem som tolkar. Här går 

det inte att till fullo förhålla sig objektiv. Dock går det att arbeta på ett sådant 

sätt att läsaren kan följa ens tankegångar och på så sätt själv kunna bedöma 

trovärdigheten. Detta arbetssätt diskuteras under 7.1 Metoddiskussion. 

6.3.1 Trovärdiga bilder 

Att bedöma källors trovärdighet, att vara källkritisk, är någonting som alla 

historiker ägnar sig åt. Detta är även en av de förmågor eleverna enligt Lgr 

11 ska träna upp; att kunna förhålla sig kritisk till samt att granska och 

värdera information. Information innefattar också bilder. Pettersson (2001 s. 

31) diskuterar begreppet “Trovärdiga bilder” och kommer fram till att det är 

ett komplicerat begrepp. Nationalencyklopedin (NE) beskriver ordet 

trovärdig som “förtjänar tilltro” och Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 

likaså, men vad det egentligen innebär beskrivs inte. Pettersson (2001 s. 31) 

förklarar utifrån Leth och Thurén (2000) att det inte finns konkreta punkter 

att utgå ifrån när det kommer till att bestämma trovärdighet, men att man 
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genom att se till källans argument och formulering kan få en aning om den 

förtjänar tilltro eller inte. 

6.4 Uppdelning av arbete 

För att arbetet med studien ska bli jämnt fördelat samt för att examinatorn 

ska kunna bedöma oss författare enskilt, har det delats upp. Inledning, 

tidigare forskning, metod samt analys och diskussion är författat gemensamt. 

Undersökningsdelen, det vill säga analys av läromedel, är däremot uppdelad. 

Stina Smedberg har skrivit avsnitten 5.2 Läromedelsanalys Lgr 69 och 5.4 

Läromedelsanalys Lpo 94. Tilda Östangård har skrivit 5.3 Läromedelsanalys 

Lgr 80 och 5.5 Läromedelsanalys Lgr 11. Den kvalitativa delen av 

undersökningen, 5.1, har båda författarna skrivit gemensamt.  
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7 Undersökning 

I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att presenteras. Först 

redovisas den kvantitativa undersökningen, där en sammanställning av de 

olika läromedlen har gjorts. Därefter presenteras varje läroplan med 

tillhörande läromedel för sig, från Lgr 69 till Lgr 11. 

7.1 Kvantitativ undersökning 

De två första frågorna i analysverktyget hör till den kvantitativa 

undersökningen: “Hur många bilder i förhållande till sidor finns det i 

läromedlet?” och “Hur många bilder är i färg respektive svartvita?”. Vi valde 

att redovisa den kvantitativa undersökningen på ett sammanfattande vis, i 

form av en tabell, där det enkelt går att läsa av resultatet. Längst till vänster 

står läromedlen i fråga, och genom att följa samma rad åt höger hittas 

information om just det läromedlet. De kategorier som kan läsas av utifrån 

tabellen är antalet sidor som behandlar det valda undersökningsområdet, 

antal bilder totalt, antal färgbilder och antal svartvita bilder. 

Tabell 1: Frihetstidens omfattning i läromedlen 

Läromedel Antal sidor som 
behandlar 
frihetstiden och 
livet på 1700-talet 

Antal 
bilder 
totalt 

Antal 
färgbilder 

Antal 
svartvita 
bilder 

Genom tiderna 
Mellanstadiet C 
(år 1975) 

51 50 0   50  

Historia för 
mellanstadiet  
(år 1986) 

21 34 15  19  

Historia – 
stormaktstid, 
frihetstid, 
gustaviansk tid  
(år 2002)  

43  64  47  17  
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Historia 4-6  
(år 2014) 

18  32  28  4  

Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975), ”Historia för mellanstadiet” (1986), ”Historia – 

stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) och ”Historia 4-6” (2014). 

Genom att dividera antal bilder totalt med antal sidor får vi ett snitt på hur 

många bilder det är per sida, och kan med hjälp av snitten jämföra de olika 

läromedlen. En avrundning till en decimal kommer att göras vid samtliga tal. 

För att enkelt kunna jämföra läromedlen fördes dessa tal in i tabellen nedan. 

Tabell 2: Bilder per sida 

Läromedel Snitt (antal bilder per sida) 

Genom tiderna Mellanstadiet C  
(år 1975) 

 
1 

Historia för mellanstadiet  
(år 1986) 

1,6 

Historia – stormaktstid, frihetstid,  
gustaviansk tid 
(år 2002)  

1,5 

Historia 4-6  
(år 2014) 

1,8 

Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975), ”Historia för mellanstadiet” (1986), ”Historia – 

stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) och ”Historia 4-6” (2014). 

Uträkningen visade att Genom tiderna Mellanstadiet C (1975) hade ett snitt 

på 1 bild per sida. Historia för mellanstadiet (1986) hade snittet 1,6. Snittet 

för antal bilder per sida i Historia (2002) är cirka 1,5 och i Historia 4-6 

(2014) ungefär 1,8. Dessa snitt visar att Historia 4-6, läromedlet från 2014, 

har flest bilder per sida. Den är följd av läromedlet från Lgr 80, Historia för 

mellanstadiet, och därefter Historia från Lpo 94. Minst antal bilder, med i 

snitt en bild per sida, hade det äldsta läromedlet Genom tiderna Mellanstadiet 

C. 
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Genom att dividera på samma sätt, fast med antalet färgbilder genom antalet 

bilder totalt, kan vi få en procentsats på hur många av bilderna som är i färg 

kontra svartvitt. Procentsatserna kan sedan jämföras med varandra. En 

avrundning, för att slippa decimaler, har gjorts. 

 

Tabell 3: Bilder i färg 

Läromedel Procent färgbilder 

Genom tiderna Mellanstadiet C  
(år 1975) 

0 % 

Historia för mellanstadiet  
(år 1986) 

44 % 

Historia – stormaktstid, frihetstid, 
gustaviansk tid 
(år 2002)  

73 % 

Historia 4-6  
(år 2014) 

88 % 

Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975), ”Historia för mellanstadiet” (1986), ”Historia – 

stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) och ”Historia 4-6” (2014). 

Tabellen ovan visar att antal procent har ökat successivt under åren, från 0 % 

färgbilder år 1975 till 88 % färgbilder år 2014. 

7.2 Läromedelsanalys Lgr 69 

Nedan följer en redogörelse för undersökningen av Lgr 69 samt läromedlet 

“Genom tiderna Mellanstadiet C” från år 1975. 

7.2.1 Lgr 69 

Målet med historieundervisningen från 1969 års läroplan är att ge eleverna 

en grundläggande förståelse för de händelser, personer och tidsföreteelser 

som anses vara mest betydelsefulla. Eleverna skulle lära sig om de arv som 

tidigare generationer har lämnat efter sig men vikten skulle ligga vid 

elevernas samtid och hur de historiska händelserna har påverkar den. Särskilt 
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för mellanstadiet står det “Berättelser och bilder ägnade att belysa vårt folks 

arbete och liv genom tiderna, särskilt de förhållanden, som kan anses vara 

karakteristiska för tidsmiljön” (Lgr 69, s. 184). Där spelar även bilder en 

viktig roll, dock så läggs mycket fokus på historia som finns så nära eleverna 

som möjligt. I Lgr 69 står det ”Viktigt är att öva eleverna att kritiskt granska 

det studerade materialet” (s. 185) Det framgår att användning av ljud- och 

bildmaterial kan förekomma och att “Konstverk och samtida bilder är därvid 

av stort värde” (s. 185). 

7.2.2 Läromedel: Genom tiderna Mellanstadiet C 

7.2.2.1 Bildernas gestaltning 

Bilderna är placerade antingen bredvid, över eller under texten. Ingen bild 

bryter text på en sida. Däremot bryter bilder textstycken pågående 

textstycken som börjar på en sida men fortsätter på nästa. I dessa fall bryter 

bilderna texten antingen underst på ena sidan eller överst på andra sidan, i 

vissa fall både och. Genomgående i läromedlet tar texten ej upp hela sidan 

utan är istället placerad på sidans vänstra sida, resterande yta är då blank om 

det ej finns någon bild där. Detta lämnar ca ⅓ av sidan blank och där finns då 

plats för bilder. De bilder som är placerade vid sidan av texten är placerade 

på denna tomma yta. När det inte är någon bild på denna yta så är den tom. 

Bild 1 (Bilaga 2) är ett exempel på hur bildernas placering bryter texten. Den 

text med något större bokstäver är brödtext, resterande text på denna sida är 

bildtext. Bild 2 (Bilaga 2) är ytterligare ett exempel på hur bilderna i detta 

läromedel är placerade. Placeringen på denna bild var vid sidan av den 

tillhörande texten. Det var även ett exempel på hur viktig den historiska 

anknytningen till elevers närhet var då bilden visar “några straffredskap från 

skolan i gamla tider” (Genom tiderna Mellanstadiet C, 1975 s. 47). 

I stort sätt alla bilder har tillhörande bildtext, det är endast en bild som saknar 

bildtext. Hur utvecklad bildtexten är varierar dock mellan bilderna. Vissa 
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bilder delar bildtext, vissa bildtexter är korta och beskriver endast vad bilden 

föreställer, men de flesta bilder har en längre bildtext och utvecklar bilden 

mer ingående (ger en ökad förståelse för bilden, ibland ställs även frågor till 

bilden). Bildtexterna beskriver oftast vad bilden föreställer, i vissa fall 

beskriver bildtexten någon viss dela av bilden, då blir resten av bilden öppen 

för tolkning. 

I tabellen nedan visas en sammanfattning över hur bilderna i läromedlet är 

placerade. “Ej i anslutning till text” innebär att bilden är placerad på en 

annan sida än texten den tillhör. Om bilden är placerad “Vid sidan om 

texten” sitter den under, över eller bredvid tillhörande text. “I texten” betyder 

att bilden är omringad av tillhörande text (för exempel, se stycke 5.5.2). 

Tabell 4: Bildens placering 

Ej i anslutning till text Vid sidan om text I texten 

5 42 0 

Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975) 

Följande tabell visar en sammanställning över vad bilderna i läromedlet 

föreställer. Under kategorin “övrigt” räknas bilder som kartor, tabeller och 

andra figurer med text i. 

Tabell 5: Typ av bild 

Fotografi Illustration Målningar Övrigt 

15 10 20 4 

Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975) 

Många av bilderna är fotografier av målningar. Det finns även flera bilder på 

olika föremål (både fotografier på föremål och illustrerade föremål). Miljön 

och hur människorna levde förekommer i flera bilder (de flesta av dessa 

bilder är illustrerade men några är även fotografier). De flesta bilder speglar 
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hur människor levde under denna tid. De visar då bland annat vilka redskap 

människor använde vid exempelvis jordbruk, hur det såg ut i hemmen och 

även hur skoldagarna samt läromedlen för denna tid såg ut. 

7.2.2.2 Bildernas funktioner 

De flesta bilderna hade en tydlig relation till texten. Däremot var det många 

bilder som var relaterade till texten men som tillförde ny information som ej 

fanns i texten. Detta blev framför allt tydligt i bildtexten. I bildtexterna stod 

ofta en fördjupad information som inte fanns med i texten. Bildtexten kunde 

också innehålla frågor till bilden som inte hade något tydligt svar varken i 

bilden eller i den tillhörande texten. Det var inte alltid uppenbart vilken 

textstycke bilden tillhörde, i vissa fall kan bilden tillhöra text som stod på en 

annan sida. Vissa bilder hade en långsökt koppling till texten och vissa 

bilden fanns ingen koppling till texten alls. Det fanns bilder som var svåra att 

tydligt veta vad de förmedlade. Bildtexten till dessa bilder utvecklade detta 

och då kunde läsaren se kopplingen till texten. Bildtexten var även i många 

fall väldigt tydlig med vad läsaren skulle se i bilden och hur bilden skulle 

tolkas.     

 

Enligt Petterssons frågor hamnar de flesta bilder på nummer 3 vilket innebär 

att bilden varken är svårläst eller lättläst. Några bilder hamnar på nummer 2 

vilket innebär att bilden då är svårläst. Det framkom då att flertalet bilder var 

svårtolkade då de innehöll mycket information och mycket detaljer, därmed 

saknade dessa bilder ett tydligt centrum. Vissa bilder var dock enkla att tolka 

såsom exempelvis porträtt på kungar eller redskap som användes. Dessa 

bilder hade då ett tydligt centrum och det var enkelt att tolka bildens innehåll.  

 

Bildtexten är oftast inte kort men i många fall enkel att förstå. Bildtexten 

handlar dock sällan bara om vad bilden föreställer utan förmedlar även 

ytterligare information som inte står i texten och inte kan urskiljas i bilden. 
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7.3 Läromedelsanalys Lgr 80 

I denna del redovisas undersökningen baserad på Lgr 80 och tillhörande 

läromedel “Historia för mellanstadiet” från år 1986. 

7.3.1 Lgr 80 

Lgr 80 är friare och mer öppen för tolkning än vad Lgr 69, på grund av den 

processorientering som präglar läroplanen. Eftersom fokus ligger mer på 

elevers utveckling, är det upp till lärarna på lokal nivå att bestämma över 

undervisningen. Likt Lgr 69 uppmanar Lgr 80 elever att tänka kritiskt: 

“Därigenom fostras eleverna till att utveckla ett självständigt och kritiskt 

betraktelsesätt…” (Lgr 80 s. 34). Lgr 80 uppmuntrar lärare till att använda 

sig av sin omgivning i undervisningen, för att med hjälp av praktiska inslag 

som studiebesök och exkursioner lära sig att orientera sig i inte bara 

arbetslivet utan också i samhället i stort.  

 

När det kommer till valet av läromedel sker det enligt Lgr 80 i samråd med 

skolledning, lärare och elever. Det är således upp till skolorna att fritt välja 

bland material att använda sig av. Detta ska bidra till att läromedlen enklare 

kan anpassas till olika förhållanden som finns på olika skolor, samt att 

läromedlen på så vis blir mer elevanpassade (Lgr 80 s. 53). 

 

Vid undersökning av själva dispositionen är läroplanen relativt kortfattad. De 

samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religion och 

samhällskunskap) är alla sammanfattade under rubriken med samma namn 

och omfattar totalt nio sidor. Eftersom ämnena integrerar med varandra är 

målen formulerade på det sättet att ett och samma mål omfattar olika ämnen. 

Av dessa mål är det ett fåtal som tydligt omfattar historieämnet. Det är därför 

svårt att peka ut exakt var det speglas, men det som främst ligger till grund är 
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att lära sig om anledningarna till varför det ser ut som det gör och är som det 

är. De mål som tydligt är kopplade till historieundervisningen på 

mellanstadiet är följande: 

 

• “Arbete och liv, händelser och gestalter i Norden och Europa under 

medeltid och nyare tid fram till mitten av 1700-talet. 

• Min släkts historia. Jämförelser med tidigare generationer och med 

barn i olika länder. Några olika historiska källor.” (Lgr 80, s. 124) 

 

Däremot behandlar andra målformuleringar, som tidigare nämnt, även 

historia. Det handlar exempelvis om att studera värdefrågor ur ett 

tidsperspektiv, barns rättigheter förr och nu samt religionshistoria från 1600- 

och 1700-talen (Lgr 80).  

 

7.3.2 Läromedel: Historia för mellanstadiet 
 

7.3.2.1 Bildernas gestaltning 

Bildernas placering i detta läromedel är ofta i anslutning till texten, men inte 

alltid. Det finns exempel där texten befinner sig på ena sidan och bilden på 

den andra. Trots detta är det andra exempel, där bilden sitter i direkt 

anslutning till texten, som vid vissa tillfällen upplevs störande. Sidorna i 

boken består utav två kolumner, från pärm till pärm. På majoriteten av 

sidorna flyter texten från topp till botten och fortsätter sedan i nästa kolumn. 

På bild 3 (Bilaga 2) visas ett exempel där de två styckena över rutan hör 

ihop, följt av att texten i rutan läses för sig. Därefter följer ett kort stycke 

efter textrutan, där två meningar har delats upp i två kolumner. Detta är ett 

exempel på där utformningen på bilden gör att läsflytet i texten uppfattas 

som försämrat. 
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I läromedlet finns många textrutor som den ovan. Det handlar exempelvis om 

tabeller som visar befolkning eller faktarutor som används för att visa en 

sammanfattning. Dock är de flesta av bilderna målningar föreställande 

människor. Det handlar inte endast om porträtt, utan även om målningar som 

visar livet. De kan exempelvis visa hur en typisk präst-familj eller en dans 

för torpare kunde se ut.  

 

I tabellen nedan visas en sammanfattning över hur bilderna i läromedlet är 

placerade. 

Tabell 6: Bildens placering 

Ej i anslutning till text Vid sidan om text I texten 

1 32 1 

Ur: ”Historia för mellanstadiet” (1986) 

“Ej i anslutning till text” innebär att bilden är placerad på en annan sida än 

texten den tillhör. Om bilden är placerad “Vid sidan om texten” sitter den 

under, över eller bredvid tillhörande text. “I texten” betyder att bilden är 

omringad av tillhörande text (för exempel, se stycke 5.5.2).  Tabellen visar 

att nästintill alla bilder är placerade vid sidan om texten. I ett fall är bilden 

inte i anslutning till texten och i ett fall är placeringen i texten. 

 

Följande tabell visar en sammanställning över vad bilderna i läromedlet 

föreställer. Under kategorin “övrigt” räknas bilder som kartor, tabeller och 

andra figurer med text i. Tabellen visar att majoriteten av bilder är målningar, 

följt av tabeller och andra liknande bilder. I förhållande till illustrationer och 

fotografier är målningar många fler. 

Tabell 7: Typ av bild 

Fotografi Illustration Målningar Övrigt 
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5 3 15 11 

Ur: ”Historia för mellanstadiet” (1986) 

Fortsättningsvis har de flesta bilder i detta läromedel en bildtext där bildens 

innehåll förklaras. Till resterande bilder finns det en hänvisning i den 

löpande texten som berättar vad bilden föreställer eller visar, till exempel 

“Andra tavlan visar prins Gustav.” (Historia för mellanstadiet, 1986 s. 130). 

Emellanåt är bildtexterna väldigt långa, vilket bild 4 (Bilaga 2) visar. 

7.3.2.2 Bildernas funktioner 

När det kommer till tolkning av bilderna, är de relativt stängda (det vill säga 

inte öppna för tolkning). Detta eftersom alla bilder har en bildtext eller en 

förklaring i den löpande texten. Däremot innebär det inte automatiskt att 

bilden fungerar som ett komplement till den löpande texten. Se i exemplet 

ovan. Beskrivningen till vad bilden föreställer, samt omständigheterna 

gällande händelsen, hittas i bildtexten och har därmed ingen tydlig koppling 

till brödtexten. Ett annat exempel på detta visas på bild 5 (Bilaga 2). I texten 

innan bilden visas går det att läsa om herrgårdar och rokokostilen. Vad 

bruket har med saken att göra förklaras dock inte och det är här kopplingen 

fattas. Om bruket byggdes då eller om den är byggd i omtalad stil är exempel 

på fakta som kan göra bilden till ett komplement till texten. 

 

Beträffande bildernas relevans, som är en del av läsvärdet, är bilderna 

definitivt relevanta för det som står i texten. Detta till trots att kopplingen 

däremellan ibland är otydlig. Om man ska tänka sig in i den tänkta läsarens 

sits, hade även bilderna betraktats som intressanta. Detta för att de är 

relevanta för texten och visar en hel del av hur det kunde se ut, såsom 

middagar eller porträtt. Läsligheten, baserad på Petterssons fem frågor (1991 

s. 97), fick fyra av fem “ja”. I och med detta uppnår bilderna hög läslighet. 

De är således lättlästa. Bidragande faktorer till detta är att bilderna tydligt 

visar det som föreställs, inte är alltför detaljerade och att det av intresse finns 
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centrerat i bilderna. Om dessa två värden, läsvärde och läslighet, 

sammanställs med hjälp av Petterssons modell uppnår majoriteten av 

bilderna i läromedlet “mycket bra kunskapsbild”. 

7.4 Läromedelsanalys Lpo 94 

Här presenteras resultatet från undersökningen av Lpo 94 och läromedlet “ 

Historia – stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” från år 2002. 

7.4.1 Lpo 94 

1994 års läroplan skiljer sig från sin föregångare på så vis att det i denna 

läroplan finns tydligare mål att sträva mot. Denna läroplan börjar fokusera 

något mer på varje enskild elev. De mål som finns att sträva mot är dock 

ännu inte så konkreta och likt 1980 års läroplan öppna för tolkning. Inom 

historieämnet förväntas det att eleverna “har en förtrogenhet med centrala 

delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv” (Lpo 94, s 

10) samt “har kunskaper om de nationella minoriteternas (...) historia” (Lpo 

94, s 10). Eleverna ska enligt denna läroplan ha kunskaper om det viktigaste 

historiska kulturarv som finns inte bara i Sverige utan även i Norden samt 

västländerna. 

7.4.2 Läromedel: Historia – stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid 

7.4.2.1 Bildernas gestaltning 

Bilderna i detta läromedel var placerade på lite olika sätt. Flera 

underkategorier använde sig av en bild för att inleda avsnittet (Exempel på 

detta visas nedan). Bilderna hamnade då under en större rubrik och innan en 

mindre rubrik, eller endast under den förstnämnda rubriken. Bild 6 (Bilaga 2) 

är ett exempel på hur en underkategori använde sig av endast en bild och 

ingen metatext för att inleda stycket. 

Det förekom även ofta bilder som var placerade mitt i texten som då 

exempelvis bröt texten mitt i en sida eller bröt en del av texten (exempel på 
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detta visas i bild 7). Vissa bilder var placerade mitt i ett uppslag. Dessa bilder 

hade ofta mindre bilder som var illustrerade på så vis att man som läsare fick 

känslan av att de hörde ihop med den större bilden. Bilderna kunde även vara 

placerade längst ner, högst upp eller i mitten av en sida. 

Bild 7 (Bilaga 2) är ett exempel på hur flera bilder i läromedlet tillsammans 

bildar en stor. Exemplet visar hur bildens placering bryter texten och hur 

texten får anpassa sig efter bilderna. Det är också ett exempel på hur bilder 

kan vara placerade mitt i ett uppslag.  

 

Många av bilderna i detta läromedel saknade bildtext helt. Endast 22 av 64 

bilder hade tillhörande bildtext. 8 stycken av dessa 22 bilder hade en enklare 

bildtext som kort och enkelt endast beskrev vad bilden föreställde. 

Resterande 14 bilder hade en bildtext som förklarade mer om bilden och dess 

relation till den tillhörande texten.  

 

I tabellen nedan visas en sammanfattning över hur bilderna i läromedlet är 

placerade. “Ej i anslutning till text” innebär att bilden är placerad på en 

annan sida än texten den tillhör. Om bilden är placerad “Vid sidan om 

texten” sitter den under, över eller bredvid tillhörande text. “I texten” betyder 

att bilden är omringad av tillhörande text (för exempel, se stycke 5.5.2). 

Tabell 8: Bildens placering 

Ej i anslutning till text Vid sidan om text I texten 

2 35 27  

Ur: ”Historia – stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) 

Följande tabell visar en sammanställning över vad bilderna i läromedlet 

föreställer. Under kategorin “övrigt” räknas bilder som kartor, tabeller och 

andra figurer med text i. 
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Tabell 9: Typ av bild 

Fotografi Illustration Målningar Övrigt 

12 39 9 3 
Ur: ”Historia – stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) 

Majoriteten av bilderna i detta läromedel var illustrerade. De fotografier som 

fanns föreställde bilder på målningar (både porträtt och målningar av 

miljöer). Det förekom också fotografier på föremål. De illustrerade bilderna 

föreställde mestadels personer, men skildrar även miljön och hur människor 

levde under 1700-talet. Det fanns illustrationer av olika föremål som 

användes eller var vanligt förekommande under denna tid. Två kartor fanns 

med i detta läromedel och dessa var också illustrerade. 

7.4.2.2 Bildernas funktioner 

Bilderna som fanns i läromedlet hade i stort sett samtliga bra anknytning till 

den tillhörande texten, dock så var det i vissa fall lite svårt att förstå vilken 

text bilden tillhörde. Majoriteten av alla bilder speglade texten väldigt tydligt 

och några bilder hade ingen anknytning till texten. Det fanns även bilder som 

tillförde ny information i bilden som inte fanns med i den tillhörande texten. 

Dessa bilder föreställer oftast miljöer så bilderna visade hur miljön runt de 

omtalade människorna eller händelserna såg ut.  

 

Utifrån Petterssons fem frågor går det att konstatera att de flesta av bilderna i 

detta läromedel är “mycket lättlästa” och vissa bilder är “lättlästa”. Därmed 

framkom att bilderna hade en naturtrogen färg och de svartvita bilderna hade 

tydliga kontraster. Många av bilderna saknade kanter och flöt därmed mer 

ihop med texten. I stort sett alla bilder har ett tydligt centrum utan massa 

detaljer som stör. 

 

Bildtext var något som många bilder i läromedlet saknade helt men de 

bildtexter som finns beskrev oftast kort och tydligt vad bilden föreställde. 
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Vissa bildtexter delger ytterligare information men i dessa fall är den 

informationen kopplad till bilden. Många av bilderna var stängda (därmed 

inte öppna för tolkning) och det som bilden ville förmedla framkom tydligt i 

brödtexten eller i den tillhörande bildtexten. Då många bilder i detta 

läromedel saknade tillhörande bildtext så förklarades bilden i brödtexten.  

7.5 Läromedelsanalys Lgr 11 

I sista delen av undersökningens resultatpresentation beskrivs vad som 

framkom under analys av Lgr 11 och läromedlet “Historia 4-6” från år 2014. 

7.5.1 Lgr 11 

Historieundervisningen ska enligt ämnets syfte i Lgr 11 ge eleverna 

förutsättningar att bilda sig en historisk referensram och en fördjupad 

förståelse för sin samtid. Detta ska ge eleverna förutsättningar för att skapa 

sig en uppfattning om framtiden. Lgr 11 lägger vikt vid att elever ska ges 

förutsättningar att jämföra likheter och skillnader mellan olika människors 

levnadsvanor, levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska även 

väcka elevernas nyfikenhet för ämnet och utveckla elevernas förmåga att 

“ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk 

kunskap” (Lgr 11). Likt de övriga omnämnda läroplanerna står vikten av att 

kritiskt granska olika källor också med i Lgr 11. Gällande läromedel nämns 

under rektorns ansvar i Lgr 11 att eleverna, genom en tillåtande arbetsmiljö, 

själva ska kunna söka och utveckla kunskaper. Förutsättningarna för detta är 

ett gott lärarstöd tillsammans med bra lärverktyg, både läromedel och 

digitala verktyg (Lgr 11). 

 

Istället för måluppfyllelse, som tidigare läroplaner har haft som 

bedömningsunderlag, har Lgr 11 kunskapskrav. Kursplanen för historia, som 

består av 12 sidor, är omfattande och kraven berör förmågor som att kunna 

tolka och resonera kring olika skeenden. Bedömning av elevers kunskaper 
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baseras sedan på hur väl dessa krav är uppfyllda och hur utvecklade 

elevernas förmågor är.  

 

7.5.2 Läromedel: Historia 4-6 

7.5.2.1 Bildernas gestaltning 

Bilderna i läromedlet Historia 4-6 är i princip hela tiden placerade i 

anslutning till texten. Antingen radbryter bilderna texten, det vill säga att den 

är satt i texten, eller så är bilderna placerade vid sidan om den kolumn vars 

text bilden är kopplad till. Exempel på detta hittas på bild 8 och 9 (Bilaga 2), 

där 8 visar en bild placerad i text och 9 en bild placerad bredvid text. 

I tabellen nedan visas en sammanfattning över hur bilderna i läromedlet är 

placerade. “Ej i anslutning till text” innebär att bilden är placerad på en 

annan sida än texten den tillhör. Om bilden är placerad “Vid sidan om 

texten” sitter den under, över eller bredvid tillhörande text. “I texten” betyder 

att bilden är omringad av tillhörande text (för exempel, se stycke 5.5.2). 

Tabell 10: Bildens placering 

Ej i anslutning till text Vid sidan om text I texten 

2 28 2 

Ur: ”Historia 4-6” (2014) 

Även i detta läromedel är majoriteten av bilderna placerade vid sidan om 

texten, det vill säga i anslutning till text. Det är bara två bilder som inte 

placeras i anslutning till text. Det innebär att texten runt bilden inte har 

anknytning till det som bilden visar. 

 

Följande tabell visar en sammanställning över vad bilderna i läromedlet 

föreställer. Under kategorin “övrigt” räknas bilder som tidslinjer, tabeller och 

andra figurer med text i. 



 

37(56) 
 

 

 

Tabell 11: Typ av bild 

Fotografi Illustration Målningar Övrigt 

8 7 12 5 
Ur: ”Historia 4-6” (2014) 

Enligt denna statistik är det flest målningar i Historia 4-6. Det finns också en 

viss del fotografier och illustrationer. Däremot är det inte en stor del kartor, 

tabeller eller så kallade faktarutor. Många utav bilderna föreställer 

människor, vilket innebär att de är målade porträtt eftersom kameran inte var 

uppfunnen än. Fotografierna föreställer till stor del bevarade ting (såsom 

porslin). Utöver porträtt visas också målningar över hur livet såg ut, som 

middagar och arbete. En återkommande bild är en liten, grå och tecknad mus 

som dyker upp när eleverna förväntas göra någonting utöver att läsa. Den 

visas exempelvis i anslutning till diskussionsfrågor eller “Ta reda på”-

uppgifter. De faktarutor, som denna studie valt ska gå under kategorin bilder, 

innehåller i stora drag sammanfattningar och viktiga ord samt tidslinjer över 

epoker och regenter. 

 

Om man ska se till bildtexter i denna lärobok finns det till nästan alla bilder, 

som förklarar vad bilden föreställer. Exempel på detta hittas vid bilderna 

ovan, där personerna på målningen presenteras i bildtexten. De innehåller 

oftast bara ett fåtal ord och som mest två meningar. Vissa består av frågor, 

kopplade till bilden. Ett exempel på detta är en bild föreställande arbetande 

bönder, och eleverna ombeds svara på vad personerna på bilden gör (Historia 

4-6 s. 169). 

7.5.2.2 Bildernas funktioner 

Bilderna i detta läromedel är relativt stängda för tolkning. En faktor till detta 

är att de flesta bilder har en tillhörande bildtext, vilket leder till att eleverna 



 

38(56) 
 

inte behöver tolka vad bilden föreställer. Däremot, vilket nämns i ett stycke 

ovan, ombeds eleverna att tolka vad personerna på bilden gör. Det är i 

princip den bild som är öppen för eleverna att tolka.  

 

Hur lättlästa övriga bilder är för eleverna kontrollerades genom Petterssons 

fem frågor (1991 s. 97). I detta fall fick majoriteten av bilder fyra av fem 

“ja”, vilket innebär att de når graden “lättläst”. Under denna del av 

undersökningen framkom att alla färger var i naturtrogna färger eller tydligt i 

svartvitt och att det tydligt går att se vad bilderna föreställer. Det finns inte 

många detaljer i bilderna som stör, då de oftast inte föreställer flera olika 

saker eller personer samtidigt. En bild visar till exempel en regent och inte 

flera i samma bild. 

 

Eftersom Petterssons frågor (1991 s. 97) gav bilderna indexet fyra av fem, 

hamnar majoriteten av bilderna på ett högt värde när det kommer till 

läslighet. Läsvärdet, det vill säga hur intressanta bilderna är för läsaren, är 

olika beroende på bilder. Vissa visar ett högt värde genom att vara relevant 

för kontexten och intressera läsaren på så sätt att bilden visar det man undrar. 

Ett exempel på detta är att visa bilder på hur kungarna såg ut, vilket bidrar till 

texten och med det en bredare kunskap. Läggs de två värdena samman får 

dessa bilder kvaliteten “mycket bra kunskapsbild”.  

 

Följaktligen finns vissa bilder i läromedlet som kan upplevas tveksamt 

bidragande när det kommer till komplement till texten. Detta exemplifieras 

med bild 10 (Bilaga 2). Bilden är kopplad till texten och bidrar på ett sätt till 

att eleverna ska utöka sina kunskaper om blommor. Däremot bidrar den 

också till att fokus från ämnet historia försvinner och till att eleverna på så 

sätt kan sväva iväg på ett annat spår. Detta faktum diskuteras längre ner i 

studien, i avsnitt 7.2.2. I fallet med bild 11 (Bilaga 2) fungerar inte bilden 

som ett komplement till texten, eftersom det som visas inte finns beskrivet i 
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brödtexten. Där denna bild är placerad berättar läroboken om hur riksdagen 

såg ut under frihetstiden, dock hittas ingen förklaring till att den föreställer 

motsvarigheten till dåtidens riksdag. Även detta diskuteras i avsnitt 7.2.2. 
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8 Analys 

I följande analysavsnitt kommer först läroplaner och undervisningssyn 

analyseras över tid. Därefter analyseras typ av bild, bild i relation till text och 

slutligen bild i relation till elevers inlärning. 

8.1 Läroplaner och undervisningssyn 

Strukturen på de olika läroplanerna har förändrats mycket över tiden. 

Läroplanen från år 1969 var väldigt detaljerad och hade tydliga mål om vad 

eleverna förväntades kunna inom historieämnet. Mycket fokus låg på 

hembygden och historia som fanns i elevernas direkta närhet där besök till 

bland annat hembygdsgårdar lyftes fram. Eleverna ska enligt denna läroplan 

lära sig om de historiska händelserna för att kunna förstå sin samtid. Detta 

speglas även i läromedlet från denna tid och kan utläsas från resultatet. 

Läromedlet lägger mycket fokus på det som finns i elevernas direkta närhet, 

exempel på detta är hur läromedlet skildrar hur en skoldag såg ut för en elev 

som gick i skolan under 1700-talet. Läromedlet skildrar också de tillhörande 

“skolböcker” från denna tid. Andra exempel på hur läromedlet fokuserar på 

elevernas direkta närhet är då den skildrar hemmiljön som familjer levde i 

såg ut, vad de använde sig av för redskap och hur de levde. Det som 

Sundberg (2016 s. 81-82) skriver, att läroplanen är så kallad kulturbevarande, 

speglas tydligt i läromedlet från år 1975. 

 

1980 års läroplan har frångått den innehållsorientering som fanns i 1969 års 

läroplan, och istället fokuserat på själva lärandeprocessen, med en så kallad 

processorientering. Läroplanen från år 1980 är betydligt friare och mer öppen 

för lärare att tolka. I resultatet går det att utläsa hur bilder i läromedlet till 

exempel föreställde porträtt och hur miljön såg ut. I läromedlet från denna tid 

finns även fler bilder som föreställer statistik, kartor, tabeller och faktarutor 

med text i. Sundberg (2016 s. 83) skriver att fokus skulle läggas på elevers 
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utveckling istället för innehållet i undervisningen, vilket gör att det är svårare 

att koppla läroplan direkt till läromedel. De kopplingar som är möjliga att dra 

är de till målformuleringar som finns kopplade till ämnet historia. Bilderna i 

läromedlet speglar de mål som eleverna enligt Lgr 80 ska arbeta mot, till 

exempel gestalter och händelser fram till 1700-talet.  

 

I och med Lpo 94 lämnades elevers utvecklingsprocess en aning och skolan 

blev mer målinriktad och kompetensstyrd. Däremot är inte alla mål konkreta 

och därmed, likt 1980 års läroplan, fortfarande öppna för tolkning. I 

läroplanen för år 1994 syns tydligt att ett fokus på varje enskild elev är 

viktigt. Inom historieämnet har nu fokuset vidgats från hembygden (som var 

tydlig i läroplanen för år 1969) till hela Sverige och dessutom de nordiska 

länderna. Det blir tydligt i bilderna i läromedlet hur fokuset har flyttats till att 

ge elever en helhetsbild av historien genom att ta upp de viktigaste 

händelserna framför allt i Sverige men även i de övriga nordiska länderna.  

 

2011 års läroplan är den som dagens lärare idag arbetar utifrån. Där blir 

tydligheten än mer markant och det finns mål som varje elev förväntas 

uppnå. Eleverna ska enligt denna läroplan förstå historien för att kunna förstå 

varför vi idag gör som vi gör. Bilden på historia har blivit än mer 

”utzoomad” och vikten ligger i att skapa sig en förståelse för historien och se 

hur den påverkar både oss och andra människor. Denna läroplan fokuserar 

även på förmågor som att ifrågasätta och söka efter svar (vilket är betydligt 

enklare att göra i dagens samhälle tack vare tekniska hjälpmedel och 

böcker/läromedels tillgänglighet). I läromedlet från denna tid syns tydligt hur 

eleven leds in i att ställa sig frågande till bilden, detta görs genom bland 

annat diskussionsfrågor eller “ta reda på” - uppgifter.   

 

Samtliga läroplaner tar upp vikten av att eleverna ska lära sig att kunna 

kritiskt granska den information som inhämtas. Genom de olika läroplanerna 
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går att se att varje läroplan sätter eleven mer och mer i fokus. Eleverna blir 

mer och mer involverade i undervisningen och förväntas ta mer och mer 

ansvar för sina egna studier. 

8.2 Typ av bild 

Tabellen nedan visar en sammanställning av vad det är för typ av bilder i de 

olika läromedlen. Under kategorin “Övrigt” räknas bilder som kartor, tabeller 

och andra figurer med text i. 

Tabell 12: Typer av bilder i samtliga läromedel 

Läromedel Fotografi Illustration Målningar Övrigt 

Genom tiderna Mellanstadiet C 
(1975) 

15 10 20 4 

Historia för mellanstadiet 
(1986) 

5 3 15 11 

Historia – stormaktstid, 
frihetstid, gustaviansk tid 
 (2002) 

12 39 9 3 

Historia 4-6 (2014) 8 7 12 5 
Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975), ”Historia för mellanstadiet” (1986), ”Historia – 

stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) och ”Historia 4-6” (2014) 

Det statistiken visar är att alla läromedel förutom “Historia” från Lpo 94 har 

en majoritet av bilder som är av typen målningar.  Eftersom den valda 

perioden för studien är 1700-talets frihetstid, är det föga förvånande att 

majoriteten består av målningar eftersom denna bildform (trots att personliga 

vinklingar finns) visar en hel del om tiden innan kameran (Hermansson 

Adler, 2014 s. 161-162). Detta innebär att målningar är så nära speglingar av 

“verkligheten” man kan komma. Följaktligen är det ur detta perspektiv 

positivt att de flesta böcker (förutom “Historia” från Lpo 94) har fler 

fotografier än illustrationer, då dessa är en direkt spegling av motivet och 

därmed mer sanningsenliga (Lundqvist, 1989 s. 18). 
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8.3 Bild i relation till text 

En analys av bilders placering samt av bildtexter baserat på undersökningens 

resultat följer nedan. I delarna kopplas resultat från läromedelsanalyser och 

läroplansundersökning till tidigare forskning. 

8.3.1 Placering av bild 

Tabell 13: Placering av bild i samtliga läromedel 

Läromedel från de 
olika läroplanerna  

Ej i anslutning 
till text 

Vid sidan om text I texten 

Lgr 69 5 42 0 

Lgr 80  1 32 1 

Lpo 94  2 35 27 

Lgr 11  2 28 2 
Ur: ”Genom tiderna mellanstadiet C (1975), ”Historia för mellanstadiet” (1986), ”Historia – 

stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002) och ”Historia 4-6” (2014). 

Strömquist (1999 s. 140-141) kunde i sin studie se att bildens placering i 

förhållande till texten har förändrats och blivit allt mer friare. Detta är även 

något som går att utläsa från ovanstående tabell. Läromedlet från 1969 års 

läroplan hade i stort sett alla bilder vid sidan av den tillhörande texten och 

några fåtal bilder hade ingen anknytning till texten eller var ej placerade i 

direkt anslutning till den tillhörande texten. I läromedlet från 1980 års 

läroplan går att utläsa att den direkta anknytningen vid sidan av texten 

fortfarande är dominerande, dock så är det endast en bild som inte är i direkt 

anslutning till texten. Det finns även en bild som är i texten, vilket skiljer sig 

från läromedlet från 1969 års läroplan. I läromedlet för 1994 års läroplan är 

det tydligt att en förändring har skett och att bildens placering i förhållande 

till den tillhörande texten har blivit allt friare. Majoriteten av bilderna är 

fortfarande placerade vid sidan av den tillhörande texten, men nästan lika 

många bilder är placerade direkt i texten och hamnar därmed ännu närmare 

den tillhörande texten. Två bilder var placerade utan direkt anknytning till 



 

44(56) 
 

den tillhörande texten. Läromedlet från 2011 års läroplan speglar även den en 

tydlig förändring. Den stora ökningen av bilder i texten som sågs i 

läromedlet från 1994 års läroplan har minskat och endast två bilder i 

läromedlet från 2011 års läroplan är placerade i texten. Läromedlet har 

istället återgått till att placera bilderna vid sidan av den tillhörande texten. 

Likt läromedlet från 1994 års läroplan har läromedlet från 2011 års läroplan 

två bilder som inte är i anslutning till den tillhörande texten.  

Som nämndes i avsnittet 3.1.2 under tidigare forskning så kom Herrlinger 

m.fl. (2017) i sin undersökning fram till att det är bra om bilden är placerad i 

nära anslutning till den text som den tillhör. Detta skapar inte bara ett 

samspel mellan bild och text utan hjälper också eleverna att inte tappa fokus 

lika lätt. Utifrån resultatet går det att utläsa att samtliga läromedel placerar i 

stort sett samtliga bilder i direkt anslutning till tillhörande text. 

Även Waern m.fl. (2004, s. 188) skriver om vikten av att bilderna är 

placerade i nära anslutning till den tillhörande texten. Genom att utnyttja 

närminnet kunde bildens placering enligt undersökningen leda till att 

eleverna blir mer kreativa och kommer på fler lösningar inom 

problemlösningar. Detta kan också vara en anledning till att bildernas 

placering i nära anslutning till den tillhörande texten har varit tydlig genom 

samtliga läromedel. 

8.3.2 Bildtext 

Strömquist (1999 s.141) skriver i sin studie om hur bildtexten har förändrats 

över tid. Bildtextens roll menar Strömquist (1999 s.141) har förändrats över 

tid: den har gått från att vara en upprepning och/eller en utveckling av det 

som stod i den löpande texten samt informera om exempelvis konstnärer med 

mera till att bli allt mer friare. Detta är något som tydligt går att utläsa från 

resultatet. I läromedlet från 1969 års läroplan har varje bild en tillhörande 
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bildtext. Bildtexten är i stort sett alltid lång och antingen repeterar det som 

stod i den löpande texten men oftast tillförde bildtexten någon ny 

information. Många av bilderna hade en fråga i bildtexten om bilden. Det 

fanns dock inget tydligt svar på frågorna varken i bilden eller i texten. 

Bilderna i läromedlet från 1980 års läroplan saknade (till skillnad från det 

tidigare nämnda läromedlet från 1969 års läroplan) dock ibland tillhörande 

bildtext. Dessa bilder blev då förklarade i den löpande texten istället. Många 

av bilderna hade däremot tillhörande bildtext och likt läromedlet från 1969 

års läroplan var bildtexterna långa. I läromedlet från 1994 års läroplan hade 

det skett en förändring. I detta läromedel fanns det många bilder som helt 

saknade bildtext. Den bildtext som fanns var kort och då tydligt kopplad till 

bilden. Bilderna i läromedlet från 2011 års läroplan hade i stort sett samtliga 

en tillhörande bildtext. Bildtexten var då (likt läromedlet från 1994 års 

läroplan) kort och tydlig. Vissa bildtexter i detta läromedel hade även frågor 

till bilden. 

8.4 Bilder i relation till elevers inlärning 

Strömquist (1999 s.141) skriver i sin studie om hur bildtexten har förändrats 

över tid. Bildtextens roll menar Strömquist (1999 s.141) har förändrats över 

tid: den har gått från att vara en upprepning och/eller en utveckling av det 

som stod i den löpande texten samt informera om exempelvis konstnärer med 

mera till att bli allt mer friare. Detta är något som tydligt går att utläsa från 

resultatet. I läromedlet från 1969 års läroplan har varje bild en tillhörande 

bildtext. Bildtexten är i stort sett alltid lång och antingen repeterar det som 

stod i den löpande texten men oftast tillförde bildtexten någon ny 

information. Många av bilderna hade en fråga i bildtexten om bilden. Det 

fanns dock inget tydligt svar på frågorna varken i bilden eller i texten. 

Bilderna i läromedlet från 1980 års läroplan saknade (till skillnad från det 

tidigare nämnda läromedlet från 1969 års läroplan) dock ibland tillhörande 

bildtext. Dessa bilder blev då förklarade i den löpande texten istället. Många 
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av bilderna hade däremot tillhörande bildtext och likt läromedlet från 1969 

års läroplan var bildtexterna långa. I läromedlet från 1994 års läroplan hade 

det skett en förändring. I detta läromedel fanns det många bilder som helt 

saknade bildtext. Den bildtext som fanns var kort och då tydligt kopplad till 

bilden. Bilderna i läromedlet från 2011 års läroplan hade i stort sett samtliga 

en tillhörande bildtext. Bildtexten var då (likt läromedlet från 1994 års 

läroplan) kort och tydlig. Vissa bildtexter i detta läromedel hade även frågor 

till bilden.  
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9 Diskussion 

I detta avsnitt kommer först metoden att diskuteras. Därefter diskuteras 

resultatet utifrån kategorierna Förändringar över tid samt Bildernas 

betydelse för elevers inlärning. Slutligen presenteras studiens slutsatser och 

förslag för fortsatt forskning. 

9.1 Metoddiskussion 

Metoden att själva skapa ett analysverktyg valdes under tiden som en 

litteraturgenomgång gjordes. Det var ett väl fungerande arbetssätt för oss, 

eftersom vi ville använda flera olika referenser som vi ansåg relevanta för vår 

läromedelsanalys. Detta ledde till att analysverktyget växte fram som en 

sammanställning i form av tio frågor. I och med att analysverktyget är 

baserat på tidigare forskning, har vi kunnat följa en röd tråd genom hela 

studien, vilket har underlättat arbetet med analysen i slutet av skrivprocessen. 

Valet att göra en innehållsanalys, med en kvantitativ och en kvalitativ del, 

föll sig naturligt då en del av studiens syfte är att jämföra olika läromedel och 

känns nu i efterhand som rätt beslut. Analyser av detta slag är svåra att 

behålla objektiva och kan, enligt Denscombe (2016, s. 419-423), öka i 

trovärdighet om forskaren arbetar på ett sätt som i efterhand går att 

kontrollera. Ett exempel är att föra beslutslogg, där tankar under analysen 

skrivs ner och som läsaren sedan kan använda som stöd i fall av bristande 

trovärdighet. I fallet med denna studie valde vi att inte föra denna typ av 

logg, då vi ansåg att undersökningen tydligt baserade på analysverktyget och 

således enkelt att följa. 

 

Även vårt arbetssätt, att dela upp läroplaner och läromedel författarna 

emellan, har varit väl fungerande. Det har gjort att vi hunnit med att gå 

igenom och analysera fler källor än vi skulle hunnit med om vi gjort allt 

arbete tillsammans. En nackdel med detta är att analysen och diskussionen 
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omfattar alla läroplaner och läromedel, och att man då inte är inläst på alla 

gör att det är svårt att få en helhet över hur resultatet. Detta problem har vi 

löst genom att diskutera och jämföra våra resultat med varandra. 

 

Det som fungerat mindre bra i undersökningen av läromedel är att den inte 

säger oss någonting rent generaliserande, eftersom att vi endast har studerat 

ett läromedel från respektive läroplan. Ett exempel på detta är att den 

framtagna statistiken visade att läromedlet från Lpo 94 utmärker sig något 

från de andra genom att bestå av många illustrationer. Detta säger oss 

egentligen ingenting generaliserande, som att läromedel kopplade till Lpo 94 

består av mer “spekulationer”, personliga vinklingar och bilder öppna för 

tolkning (som illustrationer utan bildtext annars kan innebära). Detta på 

grund av det faktum redan nämnt, att studien endast omfattar ett läromedel 

per läroplan. Anledningen till detta är tidsaspekten, likt vid de avgränsningar 

som gjorts. 

 

Om vi skulle ha gjort någonting annorlunda i denna studie hade det varit att 

en del av undersökningen skulle bestå av elevkontakt, för att genom den 

kunna nå elevers bildintresse och på så sätt få ett mer djup i studien. Vad vi 

mer hade kunnat göra annorlunda var att koncentrera oss på två läromedel 

respektive läroplaner och titta på både bild och brödtext. Likt vid 

elevkontakten, tror vi att detta hade kunnat ge studien ett mer djup i och med 

att vi då hade haft tiden att fördjupa oss mer i källor än vad vi haft nu. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

I texten nedan kommer delarna Förändringar över tid och Bildens betydelse 

för elevers inlärning att diskuteras. De slutsatser som framkommit ur 

läromedelsanalysen kommer att presenteras sist. 
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9.2.1 Förändringar över tid 

Det är tydligt i läromedlen, läroplanerna och i historieundervisningen över 

tid att det en förändring i historieämnet har skett. Historieämnet har gått från 

att vara lokal och därmed i elevens direkta närhet till att ha blivit mer 

distanserat för att ge eleven en tydligare helhetsbild.  I läromedlet som tillhör 

1969 års läroplan ligger mycket fokus på att historien skulle ligga väldigt 

nära eleverna vilket syns tydligt då bilderna föreställer bland annat redskap 

som människor använde då, hur skolböcker såg ut och hur hemmiljön som 

människor levde i såg ut. Detta framkommer även i läroplanen för år 1969 

som något viktigt. Hermansson Adler (2014) framhäver hur viktigt det var 

under denna tid att värna om sin egen och om det svenska folkets historia 

(Hermansson Adler, 2014 s. 65). Eleverna får då väldigt mycket kunskap om 

historien om det som finns runt omkring dem, däremot betydligt mindre om 

historien i övriga världen. I läromedlet från 1980 års läroplan läggs mycket 

fokus på bilder av bland annat statistik, kartor, tabeller och faktarutor med 

text. Detta kan bero på att historiker från denna tid lade mer vikt vid just 

detta under denna tid.  Statistik och undersökningar sågs som mer 

sanningsenliga (Bjarne Larsson, 2002, s 30). Detta kan vara en förklaring till 

varför mycket fokus läggs vid detta. Läromedlen från både 1994- och 2011 

års läroplan vidgar synen på historia och lägger vikt vid vad som händer i 

andra länder, hur de olika historiska händelserna påverkar varandra samt vad 

de kan få för konsekvenser. Detta ser vi i båda läromedlen men främst i 

läromedlet från 2011 års läroplan. Läroplanerna från dessa årtal speglar även 

detta. Bjarne Larsson (2002) menar att dagens historieundervisning tydligt 

framhäver hur historiker fokuserar på bland annat vilket språk de använder 

och hur de analyserar sina källor för att kunna vara så objektiva som möjligt 

(Bjarne Larsson, 2002, s 31). Objektiviteten och det källkritiska tänkandet 

går att se både i läroplanen från år 2011 och i det tillhörande läromedlet. I 

läromedlet tydliggörs det genom att eleven ofta blir uppmanad att diskutera, 

ställa frågor till eller ta reda på någonting om bilden.  
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Vi ser, med hjälp av resultaten i denna studie, att historieämnets resa har gått 

från att lära eleven att värna om och ta lärdom av den egna historien till att 

vara källkritisk och att förstå hur historien hänger ihop. Detta leder till att 

elevens blick lyfts från endast den miljön de bor i till att se en större bild av 

historien och hur de olika händelserna påverkar varandra.  

 

9.2.2 Bildens betydelse för elevers inlärning 

Läromedelsanalysen, där Petterssons teori om bildvärde låg till delvis grund, 

visade att de flesta bilder både hade ett läsvärde och var relativt lättlästa. De 

nyare läromedlen hade färre “dåliga” bilder utifrån kriterier för vad en bra 

kunskapsbild är. Detta tror vi troligtvis beror på den forskning som bedrivits 

under tidens gång och som har förändrat synen på bildanvändning. Även om 

det förekom “dåliga bilder” hade majoriteten ett bra bildvärde. Resultatet på 

vår undersökning visade också att de flesta bilder var bra för elevers 

inlärning, trots att de skiljer sig till viss del mot varandra i de olika 

läromedlen samt har förändrats över tid. Det som gör att de fungerar är att 

bilderna är i anknytning till texten eller har en bildtext som förklarar vad 

bilden föreställer. Följaktligen har inte bara bilderna förändrats, utan också 

texterna. Detta innebär att en bild i en lärobok kan vara “bra”, men inte 

fungera i inlärningssyfte i en annan bok. Det beror således på vad som står i 

texten som avgör om en bild är bra för inlärningen eller inte.  

 

Det faktum att vissa bilder i läromedlen visar sådant som inte direkt handlar 

om eller har en koppling till texten är enligt tidigare litteratur någonting 

negativt, eftersom förhållandet mellan text och bild är så pass viktigt. Detta 

faktum skulle däremot kunna få även positiva konsekvenser. Att “sväva ut” 

och lämna ämnet, likt exemplet med “pistill och ståndare” under 5.5.2 visar, 

kan vid första anblick ses som någonting negativt men skulle också kunna 

fungera utvecklande för kunskaper i andra ämnen, i detta fall biologi. Trots 
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att det Waern m.fl. diskuterar angående att en bild behöver kontext och tydlig 

koppling till texten, är denna typ av bilder en annan form av kontext. För 

elever ska få en helhetsförståelse för vem Carl von Linné var, och samtidigt 

förbättra sina kunskaper i biologi, ger de ett exempel genom bilden vad han 

arbetade med. Ett annat exempel på detta är från samma avsnitt, 5.5.2, där 

Sveriges riksdag visas i samband med att frihetstidens riksdag presenteras. I 

analysen är detta ett typfall där bilden inte fungerar som ett komplement 

direkt till texten, men som skulle kunna utveckla elevers kunskaper inom ett 

annat ämne. Vi tror att författarna menar att lärare ska diskutera fall som 

dessa tillsammans med eleverna, och då kunna bidra med den information 

om bilderna som texten inte ger. Däremot är detta ingenting som kan 

förutsättas. 

 

Statistiken tagen ur läromedelsanalysen visade att en majoritet av bilderna 

placerades i eller i anslutning till texten, vilket tillsammans med 

textanknytning är en förutsättning för att effektivt lärande ska ske. Waern 

m.fl. skriver om att placeringen av bilden också har ett värde, inte bara för 

elevers minne utan också när det kommer till deras glädje i att lära. Andra 

faktorer som påverkar elevernas egna driv för sitt lärande är intresse och 

relevans, vilket både Pettersson och Herrlinger m.fl. nämner. Intressefaktorn 

utifrån den tänkta läsaren (eleven) har vi inte haft möjlighet att studera i 

denna studie, och har därför valt att utgå från att relevans leder till intresse. 

Undersökningen visar att de flesta bilder i läromedlen är relevanta, och bör 

då ses som intressanta. Vidare diskuterades den kommersiella aspekten av 

läromedel i “Lärobok om läroböcker” (1991), där det beskrevs att läroböcker 

med färre bilder på senare år säljer sämre och att läromedelsförfattare således 

väljer att ha fler bilder. Detta kan i sin tur leda till att läroböckerna innehåller 

bilder utan värde, endast för att sälja bättre. I den nyaste historieboken, från 

år 2014, är detta inte någonting vi ser tecken på, utan de flesta bilder spelar 

en betydande roll för elevers inlärning. 
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9.2.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka bildens roll i fyra läromedel i 

relation till elevers inlärning. De frågeställningar vi använde oss av för att 

uppnå syftet följer nedan, tillsammans med dess svar utifrån 

undersökningens resultat. 

På vilket sätt skiljer sig bilderna mellan de olika läromedlen? 

 

Bilderna i de olika läromedlen speglar vad som står i läroplanerna 

och den historiska utvecklingen. De går från att lära eleven värna om 

och ta lärdom av den egna historien till att vara källkritisk och förstå 

hur historien hänger ihop. I historieböcker har bilders resa har gått 

från att visa den egna historien, med den miljö och det land de bor i, 

till att perspektivet lyfts och istället visa en större bild av historien 

samt hur de olika händelserna påverkar varandra. 

 

Hur ser relationen “bild - text” ut?  

 

Relationen mellan bild och text har förändrats över tid. Bildtexter har 

gått från att vara långa med mycket information, om exempelvis 

konstnären eller fördjupad information från brödtexten, till att bli mer 

kortfattad och tydlig. I de nyare läromedlen tillkommer ingen ny 

information i bildtexterna. 

 

På vilket sätt hjälper bilden eleven att få en djupare förståelse av texten? 

 

Det är många faktorer som spelar roll i frågan om hur bilden bidrar 

till elevers inlärningsförmåga. Utifrån teorier kan bilders styrkor som 

kunskapsbilder definieras, från mycket bra till mycket dålig. Det som 
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gör att en bild anses vara bra är att den har en anknytning till texten, 

både rent visuellt (placering) och kontextuellt (tydlig koppling mellan 

bild och text). Bilden ska också av läsaren anses vara intressant, där 

relevans tillsammans med estetik spelar roll. 

 

Ovanstående svar på frågorna styrker det Card (2015) menar, som tidigare 

nämndes i inledningen, att “a little picture” kan leda till förståelse för “the 

big story” samt att de flesta bilder i läromedlen faktiskt gör det. 

Förutsättningarna är att bilden placeras i en fungerande kontext, där text och 

bild samarbetar. 

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att försöka få en mer generaliserande bild 

av läromedel, genom att studera fler objekt från samma läroplan. Genom att 

göra detta skulle mer säkra slutsatser kunna dras. Ett annat förslag till vidare 

forskning för att bygga vidare på denna studie kan vara att intervjua elever. 

Det hade varit spännande att höra elever själva berätta om sina upplevelser 

när det kommer till bilder i just historieböcker. Detta skulle ge forskningen 

ett elevperspektiv, som i sin tur bidrar med en viktig vinkling som man 

annars, utan att prata med elever, inte kommer åt. 

  



 

54(56) 
 

10 Referenslista 
 

10.1 Litteratur 
 

Aronsson, Peter (2000). Makten över minnet - Historiekultur i förändring. 
Lund: Studentlitteratur 

Bjarne Larsson, Gabriela (red.) (2002). Forma historia: metodövningar. 
Lund: Studentlitteratur 

Card, Jane (2015). The power of context: the portait of Dido Elizabeth Belle 
Lindsay and Lady Elizabeth Murray. Teaching History 160. The Historical 
Association 
 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2012). Möten med bilder: att tolka 
visuella uttryck. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 

Hermansson Adler, Magnus (2014). Historieundervisningens byggstenar 
grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Johanneshov: MTM 

Herrlinger, Simone; Höffler, Tim N.; Opfermann, Maria & Leutner, Detlev 
(2017). When do pictures help learning from expository text? multimedia 
and modality effects in primary schools. Research in Science Education, 
47(3), 685-704.  
Tillgänglig på internet: https://link-springer-
com.proxy.lnu.se/article/10.1007/s11165-016-9525-y 
 

Karlsson, Michael & Johansson, Bengt (2019). Kvantitativ innehållsanalys. I 
Ekström, Mats & Johansson, Bengt (red.). Metoder i medie- och 
kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

Lundqvist, Tommie (1989). Bilders användning i historieundervisning 
[Elektronisk resurs] Några synpunkter. Kronos: historia i skola och 
samhälle. 2, 16-27 



 

55(56) 
 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-
127166 
 

Lärobok om läroböcker. (1991). Stockholm: Läromedelsförfattarnas förening 
 

Pettersson, Rune (1991). Bilder i läromedel. Tullinge: Institutet för infologi 

Pettersson, Rune (2001). Trovärdiga bilder. Stockholm: Styr. för 
psykologiskt försvar 

Schneider, Phyllis; Rivard, Reane & Debreuil, Buffy (2011). Does colour 
affect the quality or quantity of children's stories elicited by pictures? Child 
Language Teaching and Therapy, 27(3), 371-378.  

Strömquist, Siv (red.) (1999). Läroboksspråk: om språk och layout i svenska 
läroböcker. 2. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren 
 

Sundberg, Daniel (2015). Läroplansmodeller i den svenska 
läroplansutvecklingen. I Wahlström, Ninni (red.). Läroplansteori och 
didaktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Wahlström, Ninni (2015, 24 sep). När kunskap blev ett krav. Pedagogiska 
magasinet. 
Tillgänglig på internet:  
https://pedagogiskamagasinet.se/nar-kunskap-blev-ett-
krav/?fbclid=IwAR0LuSYcatIyV77WAfEHlwUKKjr2EjpVULalqOMsWO
H8FFy1BPU0RclfCg0 
 
Waern, Yvonne; Pettersson, Rune & Svensson, Gary (2004). Bild och 
föreställning - om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur 

 

10.2 Källor 
 

Kahnberg, Alf; Andersson, Einar & Lindeberg, Gösta (1975). Genom 
tiderna: mellanstadiet C. Lund: LiberLäromedel 

Kristiansson, Leif & Gustafson, K. G. Jan (red.) (1986). BAS: oä 
mellanstadiet. Historia: för mellanstadiet. Göteborg: Gothia 



 

56(56) 
 

Lennartsson, Åsa; Sundström, Jan & Palmenfelt, Ulf (2002). Historia: 
stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid. Stockholm: Bonnier utbildning 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket   

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969-1978). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. 
Stockholm: Utbildningsförl. 
 
Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan Allmän del: 
mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner. Stockholm: 
LiberLäromedel/Utbildningsförl. 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. Stockholm: 
Utbildningsdep. 

Uppström, Rolf & Hansson, Catarina (2014). Hi: historia. 4-6. 1. uppl. 
Malmö: Gleerup



 

1(5) 
 

Bilaga 1 
 

Analysverktyg för läromedelsanalys 
 

1. Hur många bilder i förhållande till sidor finns det i läromedlet? 

 

2. Hur många bilder är i färg respektive svartvita? 

 

3. Hur ser placeringen av bilderna ut? (T.ex. i anslutning till texten) 

 

4. Finns det en bildtext där bildens innehåll förklaras? 

 

5. Vad föreställer bilden? 

 

6. Är det öppet för tolkning vad bilden föreställer? 

 

7. Fungerar bilden som ett komplement till texten? 

 

8. Är bilden relevant och intressant i förhållande till texten? 

 

9. Hur lätt är bilden att läsa utifrån Petterssons frågor? 

 

10. Hur beskrivs bilden som kunskapsbild utifrån Petterssons modell - 

mycket dålig, dålig, bra eller mycket bra? 
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Bilaga 2 
 

Bilder ur läromedel 

  
Bild 1. Ur: ”Genom tiderna Mellanstadiet C” (1975 s. 40)  
 

 

Bild 2. Ur: ”Genom tiderna Mellanstadiet C” (1975 s. 47) 
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Bild 3. Ur: “Historia för mellanstadiet” (1986 s. 135) 

 

 
Bild 4. Ur: “Historia för mellanstadiet” (1986 s. 133) 

 

 
Bild 5. Ur: “Historia för mellanstadiet” (1986 s. 126) 
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Bild 6. Ur: ”Historia: stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002 s. 46) 

 

 
Bild 7. Ur: ” Historia: stormaktstid, frihetstid, gustaviansk tid” (2002 s. 50-51) 

 

 
Bild 8. Ur: “Historia 4-6” (2014 s. 159) 
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Bild 9. Ur: “Historia 4-6” (2014 s. 161) 
 
 

 
Bild 10. Ur: “Historia 4-6” (2014 s. 162) 

 

 
Bild 11. Ur: “Historia 4-6” (2014 s. 160) 

 


