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Sammandrag 

Syftet med det här arbetet var att studera på vilket sätt läromedel i historia använder sig 

av stödstrukturer för att stötta andraspråkselever. I arbetet analyserades stödstrukturer i 

form av samspelet mellan text och bild. Detta gjordes genom att använda ett 

sociokulturellt perspektiv, multimodalitet och SFL. Baserat på deras relation till texten 

kategoriserades bilderna in i två grupper, estetiska och pedagogiska. Två läromedel 

jämfördes, ett som var anpassat för andraspråkselever (Om Sverige på lätt svenska) och 

ett för ordinarie undervisning (Utkik historia). Studien visade att majoriteten av bilderna 

var pedagogiska och därmed nyttjades som stödstrukturer men att det även fanns vissa 

bilder som användes i ett estetiskt syfte. Dessa bilder fungerade som dekoration och var 

därmed inga stödstrukturer till innehållet i texten. Slutsatsen blev att båda läromedlen 

övervägande använder bilder som stödstrukturer till texten, vilket kan förväntas gynna 

inlärning generellt men i synnerhet för elever som är svaga i det svenska språket. 

 

Nyckelord 

Sociokulturellt perspektiv, multimodalitet, svenska som andraspråk, systemisk- 

funktionell lingvistik, stöttning, bilder, stödstrukturer, kvalitativ analys 
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1 Inledning 

I läroplanen för svenska som andraspråk står det att elever ska använda källor från flera 

olika multimodala resurser. De multimodala resurserna kan vara t.ex. filmer, 

skönlitteratur och andra estetiska berättande verk som ger en ökad förståelse för ämnet 

(LGR 11:182). Kraven på användning av multimodala resurser finns inte bara inom 

svenska som andraspråk i grundskolan, utan även inom andra ämnen och i läroplanen för 

gymnasiet (LPG 11:182). En anledning till detta är att kontextbundet material är mer 

hanterbart för eleverna och underlättar inlärningen. Kontextbundet material kan skapas 

med hjälp av multimodala resurser. Lärare bör sträva efter att skapa kognitivt krävande 

uppgifter medan informationen och språket ska vara kontextbundet för att eleverna ska få 

en optimal inlärningssituation. Läraren kan exempelvis om eleven ska lära sig ord för 

föremål (t.ex. stol eller klädnypa) göra detta genom att ta in föremålen i klassrummet och 

visa eleverna konkret vad ordet innebär med alla funktioner som hör till föremålet som 

ordet betecknar (Cummins 2017:57). 

 

Denna modell är dock svår att genomföra inom alla ämnen och ett exempel på detta är 

historia. Historia är ett ämne som nästan enbart innehåller kontextreducerat material. Det 

är väldigt svårt att ta in personen Gustav Vasa i ett klassrum. Samma sak gäller begrepp 

som t.ex. kejsare som är ett abstrakt ord med många definitioner. Utan en kontext är 

sådana ord svåra att förstå, vilket gör att stödstrukturer blir viktiga för att hjälpa eleverna 

att skapa förståelse. Andraspråkselever saknar ofta den språkliga kunskapen för att kunna 

kommunicera sig fram till ordens innebörd och behöver därmed vägledning på ett sätt 

som inte är språkligt krävande. Elever som är svaga i det svenska språket kan få hjälp 

med detta genom stödstrukturer och multimodala resurser som filmer och bilder (Gibbons 

2018:41–43). En bild på Gustav Vasa blir fortfarande ett steg ifrån den verkliga 

kontextbundna versionen men med hjälp av flera olika multimodala resurser blir det ändå 

mer hanterligt för andraspråkseleverna. Det multimodala i läromedel har därmed större 

betydelse i dagens skola än för 50 år sen (Björkvall 2019:9). 

 

Läromedel i historia är idag fulla med bilder, men fyller de verkligen sin funktion som 

stödstrukturer? Blir bildernas mening för olik den skrivna textens budskap finns det risk 

att eleverna misstolkar helheten (Danielsson & Selander 2014:52). Denna studie kommer 

därför att undersöka om läromedel i historia för elever med svenska som andraspråk 

använder multimodala resurser i form av text och bild som stödstrukturer . Systemisk- 
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funktionell lingvistiks (SFLs) metafunktioner kommer att användas som teoretisk ram vid 

analysen av de multimodala resurserna.  

 

2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka stödstrukturer i form av grafiska 

representationer, såsom bilder, figurer och kartor, som finns inom läromedel i historia. 

Funktionen med stödstrukturerna ska vara att hjälpa elever att lättare förstå och ta till sig 

innehållet. Studien kommer därmed analysera det multimodala upplägget i två läromedel 

i historia, ett som är riktat mot elever med svenska som andraspråk och ett som är för den 

ordinarie historieundervisningen. Analysen kommer att vara inriktad på sambandet 

mellan bild och text och behandla vilka funktioner bilderna har i läromedlen samt vilka 

skillnader som finns mellan de valda böckerna. Frågeställningarna lyder: 

- Hur fungerar bild och text som stödstruktur i de olika läromedlen? 

- Fyller läromedlens bilder en estetisk eller pedagogisk funktion? 

- Finns det skillnader mellan historieläromedel som riktar sig till 

andraspråksundervisning och ordinarie undervisning ? På vilka sätt skiljer sig i så 

fall läromedlen åt?  

 

3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. Ett 

grundantagande inom ett sociokulturellt perspektiv är att människan lär sig genom 

samspel med sin omgivning och att människan har ett antal resurser som hon använder 

för att förstå och agera i sin omvärld (Vygotskij 1978:23–29, Säljö 2010:24). Resurserna 

är kulturellt bundna, det vill säga beroende på individens kulturella omgivning utvecklas 

olika förmågor för att agera och förstå omvärlden. I västvärlden utvecklas till exempel 

läskunnighet, räknande och problemlösning (Liberg, Lundgren & Säljö 2017:253). Inom 

ett sociokulturellt perspektiv används begreppen verktyg eller medierade redskap för att 

namnge de resurser som människor appropierar för att få förståelse för sin omvärld. De 

medierade redskapen kan vara språkliga eller fysiska (Säljö 2010:25–29). Exempelvis 

kan en elev använda en bok och ta till sig innehållet för att sedan använda den förvärvade 

kunskapen för att få en ökad förståelse om omvärlden. Boken blir då redskapet som 
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hjälper eleven att förstå omvärlden genom att eleven använder de språkliga resurserna för 

att förstå innehållet (Säljö 2014:20).  

 

Inom pedagogik används begreppet Zone of proximal development, den så kallade 

närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1978:84–86). Begreppet kan förklaras som det 

nästa steget inom en inlärares kunskapsutveckling. För att inläraren ska nå den närmaste 

utvecklingszonen behöver denne vägledning av en mer kompetent individ som kan lära 

ut grunderna och stötta den lärande för att ge den förståelse om hur ett kulturellt redskap 

använts (Liberg, Lundgren & Säljö 2017:260–261). Den närmaste utvecklingszonen kan 

därmed förklaras som den zon där inläraren är mottaglig för vägledning och stöd av en 

mer kompetent individ (Säljö 2014:122). Denna vägledning kallas för Scaffolding eller 

på svenska stöttning/stödstrukturer. Användningen av stödstrukturer är betydelsefull för 

att den lärande ska kunna utveckla sina kunskaper och prestera högre. 

 

Med andra ord kommer en elev som får stöttning längre i sin kunskapsutveckling än en 

elev som inte får tillgång till stödstrukturer (Gibbons 2018:42–43). Inom undervisningen 

i skolan finns det olika stödstrukturer för att hjälpa elevernas utveckling. Exempel på 

stödstrukturer kan vara lärare eller mer erfarna klasskamraters närvaro, men 

stödstrukturer finns även i läroböckerna och materiella föremål. En bild kan vara en 

kompletterande stödstruktur som ger eleven en ökad förståelse av textens sammanhang. 

Likaså kan en bok bli mer begriplig om den består av en layout som använder olika 

multimodala resurser vilket blir en stödstruktur. Därför är det relevant att använda ett 

sociokulturellt perspektivs referensram vid en analys av läromedels stödstrukturer mellan 

bild och text (Gibbons 2018:222–224).  

3.2 Multimodalitet 

Uppsatsen kommer även att utgå från ett multimodalt perspektiv för att analysera 

helhetsperspektivet mellan text och bild. Multimodalitet innebär att det finns flera olika 

resurser i en texts upplägg, inte bara bokstäver. Resurserna kan även kallas för semiotiska 

modaliteter. Semiotiska modaliteter är meningsbärande och kan antingen samarbeta eller 

motverka varandra i sitt samspel. Utöver text och bild som är fokus för denna uppsats, är 

andra exempel på semiotiska modaliteter noter, gester och talat språk (Danielsson & 

Selander 2014:19–20). De här olika semiotiska modaliteterna kan kallas resurser i 

skapandet av en multimodal text. Enligt det vidgade textbegreppet kan var och en av 
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resurserna tolkas som en text. Förutsatt att den motsvarar vad som definieras med en text. 

Danielsson och Selander (2014) förklarar definitionen av text som ”att den har ett 

avgränsat budskap som kan förstås i ett specifikt sammanhang” (Danielsson & Selander 

2014:17). Det vidgade textbegreppet innebär då att en text inte bara behöver vara 

pappersburna bokstäver. Det kan vara alla olika sorters semiotiska modaliteter som finns 

tillgängliga för att människan ska kunna förmedla sitt budskap (Danielsson & Selander 

2014:17–19). I detta arbete kommer begreppen text och bild användas. Begreppet text 

kommer användas i en mer traditionell bemärkelse och syfta på skriven text som består 

av bokstäver och siffror medan begreppet bild avser alla grafiska representationer såsom 

kartor, bilder och tabeller.   

 

Enligt Danielsson och Selander kan bilder och deras funktion kategoriseras som antingen 

pedagogisk eller estetisk. Pedagogiska bilder är där för att komplettera texten och vara en 

stödstruktur vilket innebär att bilden ska underlätta förståelsen för eleven. T.ex. en bild 

på Gustav II Adolf blir pedagogisk om brödtexten till bilden beskriver Gustav II Adolf 

och hans fälttåg. En annan pedagogisk bild till detta kan vara en karta som fyller i 

erövringar från Gustav II Adolfs regeringstid. Estetiska bilder har däremot inget bärande 

innehåll utan är där för att väcka intresse hos läsaren. En estetisk bild till Gustav II Adolfs 

erövringar kan exempelvis vara en bild på en midsommarfest i Sverige med dansande och 

glada människor. Festen och de lyckliga människorna på bilden har ingenting med texten 

om Gustav II Adolf eller krig att göra. Bilden kan därmed bli missledande och misslyckas 

med att fylla någon funktion till texten.  

 

Användningen av bilder i läromedel kan vara en stor resurs för kunskapsinhämtning om 

den används korrekt i samspel med textens syfte (Danielsson & Selander 2014:52–53). 

Olika multimodala resurser skapar olika möjligheter men sätter även gränser för elevernas 

chans att förstå texten. Multimodala resurser har, precis som sociokulturella redskap, en 

meningspotential som är kulturellt förankrad. Detta betyder att beroende på hur de 

multimodala resursernas värderingar, samspel och verbala bildspråk används kan 

resurserna skapa meningspotential för eleven som uppfattar texten. En förberedd elev, 

som vet hur den ska ta tillvara på de multimodala resurserna, använder dem som en 

stödstruktur vilket ökar meningspotentialen i texterna. Multimodala resurser kan dock 

även göra det motsatta och begränsa elevens förståelse om eleven inte är tillräckligt 

förberedd på att analysera den kulturellt bundna meningspotentialen (Danielsson & 
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Selander 2014:30–42). Lärare bör därför lära eleverna att använda de multimodala 

resurserna och inte ta för givet att det faller naturligt för eleverna att använda alla resurser 

i en text (Gibbons 2018:157). Eftersom läromedel ofta använder sig av flera olika 

multimodala resurser är det viktigt att analysera om dessa resurser verkligen fyller målet 

att hjälpa eleverna att förstå innehållet bättre. 

3.3 Systemisk- funktionell lingvistik 

Systemisk- funktionell lingvistik (på engelska: systemic functional linguistics) förkortas 

SFL och förkortningen kommer användas i resten av uppsatsen. Teorin utgår från att  

människor som kommunicerar finner behovet av att bli förstådda . Det är vad människan 

som försöker kommunicera skapar för att bli förstådd som andra människor möter och 

sedan tolkar. Språk skapar och formar en betydelse för människor. Denna betydelse kan 

tolkas på flera olika nivåer och beroende på vem som tar emot budskapet så tolkas den 

olika. Det första kravet är att individerna pratar samma språk för att kunna skapa betydelse 

utifrån texten (Halliday & Matthiessen 2014:4–5). För att tolka betydelsen i texter och 

bilder kan man använda SFL:s metafunktioner. Metafunktioner är ett begrepp som belyser 

de olika funktioner som skapas genom kommunikation. Det finns tre metafunktioner 

utifrån modellen vilka är den ideationella, den interpersonella och den textuella. SFL har 

anknytningar till sociosemiotik. Sociosemiotik utgår liksom SFL från att all betydelse är 

funktionell och att människan känner ett behov av att skapa och uttrycka betydelse. 

Uttrycket sker genom kommunikation och Björkvall skriver:  

 

”Oavsett om kommunikationen sker verbalt eller genom bilder, måste språk och bild ha 

resurser för att kunna uttrycka de betydelser som de som kommunicerar strävar efter” 

(Björkvall 2019 :12) 

 

SFL utgår från det meningsskapande som finns i texter och hur betydelsen skapas genom 

de olika metafunktionerna. Egenskaper hos de tre metafunktionerna finns i alla texter då 

alla texter är avsiktligt skapade av någon för att förmedla ett budskap genom textens form 

(Hellspong & Ledin 1997:44). Den ideationella metafunktionen utgår från att avbilda den 

valda verkligheten. Detta sker genom att t.ex. förklara händelseförloppet eller hur 

relationen ser ut mellan människor och föremål. Björkvall (2019) använder en hotfull 

scen som ett exempel i sin bok. Hotet blir tydligt för läsaren om t.ex. aktören (den som 

utför handlingen) riktar ett vapen mot en annan människa. Människan som får vapnet 

riktat mot sig kallas för målet i denna aktionsprocess. Bilden visar vad som händer i den 
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valda verkligheten, vem som utför aktionsprocessen och vem som utsätts för handlingen 

(Björkvall 2019:65–66).   

 

Den interpersonella metafunktionen är knuten till social interaktion och attityder. Denna 

metafunktion utgår från hur texten kommunicerar med mottagaren. Den är vidare främst 

kopplad till hur betraktaren interagerar med personerna i den valda texten eller bilden. 

Interaktionen mellan läsare och text formas av hur texten är skriven. Om texten är skriven 

med uppmaningar, frågor eller du-form skapas en starkare relation till läsaren än om 

texten är skriven formellt (Hellspong & Ledin 1997). I en bild handlar det om hur bilden 

tar kontakt med läsaren. T.ex. en bild på en man som tittar läsaren i ögonen och sträcker 

ut sin hand söker aktivt efter läsaren och kräver uppmärksamhet från betraktaren 

(Björkvall 2019). 

 

Den sista metafunktionen, den textuella, binder samman det ideationella och 

interpersonella för att skapa ett meningsfullt sammanhang och betydelsefullt meddelande 

till läsaren. När den ideationella och interpersonella metafunktionen samspelar finner 

observatören en helhet som är betydelsefull (Björkvall 2019:11–12). Författarens 

budskap med texten har då gått igenom till läsaren med hjälp av det kommunikativa 

sammanhanget som har skapats i text och bild. Om den tidigare valda hotscenen hade haft 

en tillhörande text där det stod ”Stoppa vapenvåldet!” och personen som blir hotad står 

vänd mot läsaren blir betydelsen tydlig. Bilden visar vad som händer, vad den kräver av 

läsarna i sin kommunikation och även betydelsen genom helheten som är den textuella 

metafunktionens egenskap. 

 

4 Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning som hanterar relationen mellan bild och text för 

andraspråkselever på högre nivå än låg- och mellanstadiet. Vidare presenteras även 

studier om andraspråksläsares möte med historieböckerna och hur multimodala resurser 

påverkar förståelsen vid läsning.  

 

Olvegård (2014) undersökte andraspråkselevers möte med läromedel i historia. Elevernas 

textrörlighet, läsförståelse och historiens genre analyserades för att tolka svårigheter för 

andraspråkselever. Detta gjordes genom att 11 stycken gymnasieelever följdes under en 

längre tid. Tre av dem hade svenska som förstaspråk och åtta av dem hade svenska som 
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andraspråk. Eleverna fick läsa texter från fem olika historieläromedel under 

klassrumsobservation som sedan avslutades med ett frågeformulär om vad de hade för 

svårigheter med texten. Eleverna fick även ha samtal både före och efter de läst texterna. 

Studien visade att andraspråkselever har svårigheter att navigera och förstå 

historieböckernas texter och bristande stöttning från lärare och text kan leda till 

tolkningsfel. Eleverna försöker tolka historieböckerna utifrån sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter vilket inte alltid stämmer överens med historieskildringen i västerländska 

historieböcker. T.ex. tar läromedel ofta för givet att eleven redan vet vem personerna i 

texterna är eftersom de är kända i västerländsk kultur. Olvegård nämner kung Leopold 

som exempel på en sådan person. Får eleverna ingen information eller stöttning så blir 

innehållet mer svårhanterligt att ta in och utan stöd blir eleverna tvungna att använda sina 

egna tolkningsmetoder för att lösa problem vilket eleverna inte är tillräckligt förberedda 

på. Olvegård (2014) menar att eleverna måste få vägledning för att kunna tolka texter och 

att lärare bör använda ett brett urval av multimodala metoder för att komplettera 

förståelsen för eleverna (Olvegård 2014:231–240). 

 

Hsu och Yang (2007) undersökte hur samspelet mellan bild och text påverkar 

läsförståelsen. I studien deltog 132 elever som delades in i två grupper. En grupp läste 

utifrån ett traditionellt läromedel som saknade multimodala resurser såsom bilder m.m. 

medan den andra gruppen läste ett läromedel som var uppbyggt utifrån SFL:s teoretiska 

ramverk. Det SFL- baserade läromedlet skilde sig från den traditionella boken genom att 

boken använde multimodala resurser i högre utsträckning samt hade text och bild som 

samarbetade med varandra och därmed skapade ett sammanhang. Eleverna gick på en 

Junior High School i Taiwan. Författarna använde SFL som teoretiskt ramverk för analys 

och design av läromedlens struktur (Hsu & Yang 2007: 4). Studien visade att eleverna 

som använde en bok med fler multimodala resurser och ett sammanhang mellan text och 

bild utifrån SFL:s teoretiska referensram hade bättre resultat på läsförståelsen. I intervjuer 

med eleverna syntes en ökad läsförståelse hos elever som läst böckerna som var 

utformade utifrån SFL än de elever som läste böcker där multimodala resurser saknades. 

Författarna hänvisar därmed till att bilder med sammanhang till texten kan leda till en 

större möjlighet för läsaren att inhämta information. Bilder med abstrakt sammanhang 

kan däremot göra det motsatta. Författarna sammanfattade sitt arbete med att konstatera 

att SFL inte bara fungerar som teoretisk referensram vid analys utan också kan användas 

vid design av effektiva läromedel (Hsu & Yang 2007: 17–18). 
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Nygård Larsson (2013) analyserade multimodala resursers betydelse för 

andraspråkselevers förståelse i ämnet biologi. Studien involverade 28 elever som gick på 

gymnasiet, varav hälften var födda i Sverige och hälften var födda utomlands. Studien 

visade att bilderna i läroboken utgjorde en viktig stödstruktur då bilderna klargjorde 

textstruktur och semantiska relationer. Bilderna bidrog till att skapa ett samband i mötet 

mellan läroboken och undervisningen. Nygård Larsson (2013) lyfter fram tyngden av det 

multimodala och att det inte är enbart skriftliga texters strukturer som bidrar till den ökade 

förståelsen mellan läromedel och undervisning. Nygård Larsson (2013) hänvisar till att 

läraren regelbundet bör använda sig av de olika varianterna av multimodala medel som 

finns tillgängliga för att eleverna ska få förståelse för hur de ska användas (Nygård 

Larsson 2013:579–588).  

 

5 Metod och material 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Denna kvalitativa studie av visuella texter utgick från Danielsson och Selander (2014) 

kategorisering för att analysera om bilderna i läromedlen fyller en estetisk eller 

pedagogisk funktion. Vid denna kategoriseringen bedöms bilderna utifrån deras 

sammanhang med texten. Bilder som är estetiska är rent dekorativa medan pedagogiska 

bilder fördjupar sammanhanget i brödtexten. Studien undersökte om brödtextens innehåll 

har ett samband med den tillhörande bilden genom att jämföra bildernas exemplifiering 

med textens budskap (Danielsson & Selander 2014:52–53). En kvalitativ analys valdes 

till arbetet då den arbetar med tolkningsfrågor som inte har ett uträknat svar. Arbetet har 

även drag av kvantitativ analys då antalet bilder av de olika kategorierna redovisades för 

att utreda hur ofta de förekommer i de båda läromedlen (Denscombe 2009:367). Analysen 

utgick från ett sociokulturellt perspektiv där bild och text ses som stödstrukturer i 

läromedlens upplägg. Baserat på Björkvall (2019) och Hellspong och Ledin (1997) 

användes SFL som verktyg för att analysera bild och textbudskap för att sedan se 

relationerna mellan text och bild.  

5.2 Undersökningsmaterial 

Materialet avgränsades till två läromedel i historia för högstadiet varav ett riktade sig till 

ordinarie undervisning och ett till elever som har svenska som andraspråk. Den första 
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boken var Utkik historia grundbok (Nilsson, Olofsson & Uppström 2013) som är 

publicerad av Gleerups. Boken är uppbyggd för högstadiets ordinarie undervisning och 

hanterar det centrala innehållet från LGR 11. Två kapitel användes från boken: Sverige 

under 1800-talet och Sverige under 1900-talet. 

 

Den andra boken var Om Sverige på lätt svenska (Bosund 2015) vilket är en bok som är 

skapad för andraspråkselever och är utgiven av Liber. Boken är skriven på lättare svenska 

och är riktat till ungdomar och vuxna som inte har svenska som förstaspråk. I arbetet 

analyserades hela boken. Boken valdes på grund av att den var det enda läromedel som 

enbart hanterade historia som var skapad för andraspråkselever i de högre åldrarna. Med 

högre ålder menas elever i högstadiet och över. 

5.3 Urval och avgränsningar 

De två läromedlen i historia var gjorda för högstadiet varav ett riktade sig till ordinarie 

undervisning och ett till elever som har svenska som andraspråk. Bägge böckerna i 

analysen publicerades efter 2011 för att de skulle vara formade efter den aktuella 

läroplanen. Stödstrukturer som inkluderades i analysen begränsades till att vara bild- och 

textsammanhang. I textsammanhanget analyserades brödtexten. Övningar togs inte med 

i analysen. Bildtexten hanterades annorlunda än brödtexten då den kan ses som ett 

komplement till bilden snarare än en egen text. Valen gällande övningarna och 

bildtexterna i analysen motiverades också av att enbart en av böckerna hade den typen av 

texter. Avgränsningar och val gjordes med hänsyn till uppsatsens omfattning och den tid 

som fanns tillgänglig för att analysera materialet. Innehållet i böckerna avgränsades till 

att vara innehållsmässigt jämförbara. Hela Om Sverige på lätt svenska (för 

andraspråkselever) analyserades då boken var på 53 sidor medan i Utkik historia (för 

ordinarie undervisning) valdes två kapitel ut som sammanlagt hade 49 sidor. Boken för 

andraspråkselever innehöll bara information om Sveriges historia. I läromedlet för 

ordinarie undervisning analyserades två kapitel som innehöll information om Sveriges 

historia och därmed hade likvärdigt innehåll med boken för andraspråkelever. Det blev 

ungefär lika många sidor att analysera i varje bok och innehållet i båda böckerna 

överensstämde. 
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5.4 Bearbetning av material och analysmetod 

I analysen jämfördes bildernas innehåll med textens budskap för att se om bilderna 

används som stödstrukturer till texten. Bilderna delades upp i kategorierna estetiska eller 

pedagogiska. Om en bild inte tillförde någon pedagogisk komplettering till brödtextens 

innehåll placerades den i den estetiska kategorin. Samarbetade bildens budskap däremot 

med brödtextens innehåll och fyllde rollen som en stödstruktur hamnade den i den 

pedagogiska kategorin. Ett kriterium för att en bild skulle klassas som pedagogisk var 

alltså att man utifrån informationen i brödtexten kunde förstå bildens budskap utan att 

något annat behövde tillföras. Om bildens motiv behöver förklaras av en bildtext eller en 

människa är det inte stödstrukturer då den inte hjälper till att visa brödtextens budskap. 

Bilder som inte blir förklarade enligt brödtexten är därmed inte en stödstruktur och 

hamnade i kategorin estetisk. Antalet bilder i varje bok samt inom varje kategori 

summerades. Som beskrivits ovan inkluderades inte övningar i analysen. Bildtexten 

hanterades annorlunda än brödtexten. Bildtexten hör alltid ihop med bilden men det är 

inte alltid som bildtexten och bildens innehåll samarbetade med brödtexten. Detta gjorde 

att bildtexten fick analyseras som en komplettering till bilden. Innehöll bildtexten samma 

information som brödtexten så blev den och bilden en pedagogisk komplettering. Innehöll 

bildtexten ny information som inte hade någon tidigare information från brödtexten så 

blev den och bilden kategoriserad som estetisk. Bildtext och bild analyserades därmed 

fortfarande utifrån kategorierna pedagogiska och estetiska men bildtexten sågs inte som 

en egen text utan en komplettering till bilden.  

 

Exempelvis på en komplettering till en text är ett porträtt på Gustav Vasa som finns 

placerad bredvid en text om Gustav Vasa. En pedagogisk bildtext hade då utgått från 

brödtextens information och exempelvis lytt såhär ”Gustav Vasa som var kung över 

Sverige 1521–1560”. En estetisk bild och bildtext hade haft samma porträtt men 

brödtexten hade innehållit något annat. T.ex. hade brödtexten kunnat skildra hur 

familjelivet såg ut på 1500-talet utan att nämna Gustav Vasa i texten. Gustav Vasa har 

fortfarande något med perioden att göra, men utan förkunskap om det brödtexten berättar 

om kan det bli tvetydigt i samband med texten och därmed blir bild och bildtext inte en 

stödstruktur till brödtexten.  

 

Vid analys av materialet studerades det om bilderna i läromedlen användes pedagogiskt 

eller enbart som estetiska kompletteringar. Detta gjordes med hjälp av SFL:s 
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metafunktioner (Björkvall 2019). Metafunktionerna användes för att analysera bilden 

mening och textens innebörd. Metafunktionerna används för att se vad som händer i 

bilden/texten, attityden och budskapet som vill förmedlas till läsaren. Överensstämmer 

bildens innehåll med textens budskap utifrån metafunktionernas analys så används bilden 

pedagogiskt (Danielsson & Selander 2014). Tidigare forskning inom ämnet har visat att 

bilder som samarbetar med texten fungerar bättre som stödstrukturer än estetiska bilder 

(Nygård Larsson 2013, Hsu & Yang 2007 & Olvegård 2014). Föreliggande studie 

undersökte således om bildens mening och texten budskap samspelar. 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

För att finna anvisningar till forskningsetiska aspekter inom detta arbete har 

Vetenskapsrådet (2017) rapport använts som handledning. Materialet i denna studie har 

kommit ifrån tryckta dokument som är öppna för allmänheten. På grund av detta har det 

inte varit något behov av att fråga om tillåtelse vid analysen. Vetenskapsrådet (2017) 

skriver att resultatet i sådana här studier inte behöver anonymiseras på något vis. Däremot 

om bilderna skulle vara en del av arbetet så skulle det behövas tillåtelse från bokens 

förlag. Inga bilder har återgetts i uppsatsen så detta har inte behövts utföras.  Resultatet 

har baserats på det objektivt bedömda materialet medan analysen och slutsatsen utgår från 

de teorier som valts i arbetet och är inte skapade för att kritisera författarna till läromedlen. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Denscombe (2009) likställs reliabilitet med pålitlighet. Pålitlighet innebär att 

forskningsinstrumentet utför en objektiv analys som sedan kan efterliknas med ett annat 

forskningsinstrument. I analyser som är kvalitativa blir forskningsinstrumentet 

observatören vilket leder till att ”jaget” blir knutet till forskningsinstrumentet. För att 

minska risken att studien blir allt för subjektiv bör observatören utgå från en teoretisk 

referensram och detaljerat förklara metoden och arbetsprocessen för att kunna bevisa att 

arbetet har reliabilitet (Denscombe 2009: 381). Denna studie använder SFL som teoretisk 

referensram för att skapa reliabilitet för mätningen. Arbetet utgår från en teoretisk 

referensram med beskrivning om hur den ska följas. Arbetet utgår alltså inte från 

observatörens ”jag” utan ifrån den teoretiska ramen. På så vis utgår resultatet från 

analysverktygets ramar och inte från observatörens åsikter. 

 

Denscombe (2009) förklarar validitet som trovärdighet. Validiteten innebär att rätt data 

och metod har använts för att ge ett trovärdigt resultat. Att använda katter till en studie 
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om hundar är ett exempel där fel data används till att få fram ett resultat. Materialet 

behöver därför fylla en funktion för att ge forskningen validitet (Denscombe 2009: 380). 

Den här studien använder material som är riktade till den valda målgruppen och som 

används i skolans värld. Materialet valdes utifrån kravet att det är format efter läroplanen 

från 2011 för att ha relevans till arbetet. Teorier och metoder som användes i arbetet har 

tidigare använts av forskare inom ämnet och gett trovärdiga resultat. Arbetet har utifrån 

de här grunderna försökt vara trovärdigt med urval av material, teori och metod.  

 

6 Analys och resultat 

6.1 Kvantitativ analys 

Analysen hanterade sammanlagt 67 bilder (se Tabell 2 nedan).  Om Sverige på lätt 

svenska innehöll tre estetiska bilder och tretton pedagogiska bilder. Boken hade 

sammanlagt sexton bilder på 53 sidor. De två kapitlen i Utkik historia innehöll 14 

estetiska bilder och 37 pedagogiska. Sammanlagt hade boken 51 bilder på 49 sidor. Detta 

betyder att 18% av bilderna var estetiska i Om Sverige på lätt svenska, jämfört med 27,5% 

i Utkik historia.  Förutom detta var det tre bilder som överlappade och förekom i bägge 

böckerna. 

 

Resultatet indikerar att det finns en skillnad i antalet bilder och hur de användes i 

böckerna. Även om antalet sidor i varje bok är lika så skiljde sig antalet bilder åt. Utkik 

historia hade flest bilder som dessutom var i färg medan Om Sverige på lätt svenska hade 

färre bilder som var svartvita. Bilderna användes också på olika sätt i böckerna. I båda 

böckerna användes de pedagogiska bilderna som en komplettering till texten. De estetiska 

användes som utsmyckning eller för att få in mer information på sidan. Tabell 2 visar att 

majoriteten av bilderna i båda böckerna fyllde en pedagogisk funktion och därmed 

användes som stödstrukturer till texten.  
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Tabell 2: Antalet estetiska och pedagogiska bilder i de båda läromedlen. 

Läromedel Estetiska bilder Pedagogiska bilder Antal bilder/bok 

Om Sverige på lätt 

svenska 

3 13 16 

Utkik historia kap 

1800-talet och 1900-

talet 

14 37 51 

Antal 

bilder/kategori 

17 50 67 

 

6.2 Kvalitativ analys 

6.2.1 Exempel 1 från boken Om Sverige på lätt svenska 

På sidan 45 skriver författaren om rätten att strejka. Texten skildrar strejken i Ådalen 

1931 och konsekvenserna händelsen fick för rätten att strejka i Sverige. Bilden visar 

arbetarna som var med i strejktåget 1931. Den skriftliga textens budskap och bildens 

mening samspelar utifrån den multimodala teorins utgångspunkt. Utifrån SFL så blir den 

textuella metafunktionen och därmed bilden och textens betydelse att visa läsaren vad en 

strejk är och vilka rättigheter läsaren har för att engagera sig i en strejk. Textens 

ideationella metafunktion beskriver strejken i Ådalen 1931, hur situationen var för 

arbetarna och hur denna strejk påverkade skapandet av strejkrätten. Texten är vardagligt 

skriven och kopplar till läsarens egna förkunskaper när den tar upp rättigheterna för strejk 

i Sverige och jämför dem med andra länder. Den interpersonella metafunktionen visar att 

texten riktar sig till läsaren genom att den är skriven på ett icke-formellt sätt och kopplar 

till läsarens tidigare kunskaper. Den textuella metafunktionen blir att texten berättar för 

läsaren om vilka rättigheter det finns när man strejkar, varför man strejkar och hur 

rättigheterna kom till.  
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Bildens ideationella metafunktion visar handlingen, alltså en strejk. Människorna på 

bilden går mot observatören och tittar mot denne. Vid vägkanten står ett antal människor 

som stannat vid vägkanten för att ge plats åt människorna som går på vägen och observera 

de strejkande arbetarna som går förbi. Strejktåget slingrar sig längs grusvägen och längst 

fram går det män med två svenska flaggor och ett porträtt. Det går inte att tyda vad det är 

på porträttet. Utifrån den interpersonella metafunktionen riktar sig bilden till läsaren. 

Människorna tittar på observatören och vill bli sedda och observatören gör som 

människorna vid vägkanten och betraktar strejktåget. Den textuella metafunktionen ger 

läsaren betydelsen av att strejken var något stort. Genom att människorna i vägkanten på 

bilden aktar sig och gör plats för det strejkande tåget visar de respekt för de som går i 

strejktåget. Läsaren får inte bara reda på vad en strejk är utan att en strejk blir respekterad 

i Sverige. Bilden visar därmed strejkers betydelse som chansen till att synas och bli 

respekterad i hoppet om att göra en förändring. Bildens motiv används som en 

stödstruktur till textens budskap och är en pedagogisk komplettering eftersom den visar 

vad en strejk är. 

6.2.2 Exempel 2 från boken Om Sverige på lätt svenska 

På sidan 12 i boken finns en text om Sverige under 1600-talet. Den skriftliga texten 

hanterar religion, krig och att Sverige var fattigt under detta århundrande. Texten avslutar 

med ett stycke om den sista krigarkungen Karl XII och att Sveriges gick in i Frihetstiden 

efter hans död. På bilden till texten finns en bild på Drottning Kristina. Kristina har 

ögonkontakt med läsaren och sitter på en stor svart häst och i handen håller hon i en piska. 

Hon har en långklänning på sig och i bakgrunden finns tre jakthundar och en pojke som 

håller i en hök. Den ideationella metafunktionen visar Kristina med sina rikedomar som 

sitter på en stor och stegrande häst. Den interpersonella metafunktionen visar att hon 

kräver uppmärksamhet av läsaren för hon tittar rakt mot läsaren. Hon visar upp sina 

ägodelar och därmed får man intrycket av att det är en betydelsefull kvinna som 

representeras på bilden. 

 

De multimodala resurserna samarbetar i det här fallet inte med varandra. Texten nämner 

Karl den XII och ett fattigt Sverige i krig. Bilden visar en drottning som troligtvis är på 

jakt. Den ideationella metafunktionen visar handlingen, en kvinna som sitter på en 

stegrande häst. Utifrån den interpersonella metafunktionen kräver både kvinnan och 

pojken att läsarens uppmärksamhet genom att de tittar rakt mot läsaren. Den textuella 

metafunktionen blir därmed att en kvinna med rikedomar  visar upp sin makt genom att 
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kräva uppmärksamhet från läsaren. Rikedomarna och makten visas genom en stor häst, 

vackra kläder och följeslagare i bakgrunden. Budskapet blir att visa upp Sveriges dåtida 

elits rikedomar. Bilden blir en dekoration till kapitlet 1600-talet och därmed en estetisk 

bild till sammanhanget. 

6.2.3 Exempel 3 från boken Utkik historia 

På sidorna 179–181 skildrar texten utvandringen till Amerika. Det finns flera olika 

stycken som hanterar varför befolkningen lämnade Sverige, hur många som lämnade och 

vad Amerika hade att erbjuda de fattiga människorna från Sverige. På bilden som hör till 

på sidan 181 syns en landgång från sidan av ett fartyg. Det är ett stort antal människor på 

bilden som trängs och väntar på att få gå av. Folket på det övre däcket har fina kläder och 

personerna på undre däcket har sjalar, slitna kläder och ser fattigare ut än de på övre däck. 

Bildtexten lyder: 

 

Emigrantfartyget är framme. Passagerarna väntar på övre och undre däck för att gå i 

land. De på övre däck har betalt mer för amerikabiljetten för att få en bekvämare resa. 

Ellis Island i New York blev första kontakten med det nya landet för de flesta utvandrande 

svenskarna. 

 

Textens budskap och bildens betydelse samspelar och blir därför en pedagogisk 

komplettering. Utifrån den ideationella metafunktionen så är handlingen att folk packar 

ihop och väntar på att få gå av. Det finns flera olika aktörer som på olika sätt förbereder 

sig på att stiga av fartyget. Människorna trängs för att få gå av först. Ingen av människorna 

tittar mot läsaren och låter läsaren begrunda deras handlingar utan att de kräver något av 

observatören. Den textuella metafunktionen sammanbinder då att bilden och texten vill 

förmedla att flera olika människor med olika bakgrunder färdades med båt för att få ett 

nytt liv. Exemplet visar att en gång i tiden var det flera svenskar som ville lämna Sverige 

i jakten på något bättre. 

6.2.4 Exempel 4 från boken Utkik historia 

På sidan 297 finns en bild på vad som verkar vara en kvinna i hängselbyxor som står på 

ett lastbilsflak. Hon står och häller vedflis i ett gengasaggregat. Håret är uppsatt i ett 

hårband och hon tittar bort från läsaren. Utifrån den interpersonella metafunktionen låter 

hon sig bli observerad utan att störa observatören. Den skriftliga textens första stycke 

förklarar hur kriget påverkade vardagen i Sverige. Texten berättar om sirener, skyddsrum 
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och bilar som ställdes undan. Det andra stycket har rubriken Minor och Lejdbåtar och 

beskriver hur detta påverkade svensk handel men ingenstans i texten tas kvinnor upp eller 

hur kriget påverkade arbetsmarknaden för kvinnor och män. Texten håller sig enbart till 

de teknologiska förändringarna i samhället. Bildtexten till bilden lyder:  

 

När en stor del av den manliga befolkningen låg inkallad i det militära fick kvinnorna ta 

över mycket av yrkeslivet. Här håller en kvinna på att fylla en vedflis i ett gengasaggregat. 

Gengas användes som fordonsbränsle i Sverige på grund av bristen på bensin. 

 

Brödtextens information samspelar inte med bildens budskap. På bilden arbetar en kvinna 

och hon står på ett lastbilsflak även om texten skriver att fordon var en bristvara i Sverige. 

Det står inte någonting om kvinnornas roll i Sverige under andra världskriget.  Bildtexten 

tillför ny information som inte finns med i brödtexten och bilden samarbetar då inte med 

brödtexten. Bilden samspelar med bildtextens nya information och den används inte som 

en pedagogisk komplettering utan som en estetisk dekoration för att få in mer information.  

Bilden visar en aktion som inte tar plats i texten och läsaren kan iaktta händelsen utan att 

kvinnan på bilden stör läsaren i observationen. Den textuella metafunktionen visar att 

bildens betydelse är att förmedla att kvinnor kunde arbeta med yrken som vanligtvis var 

för det andra könet. Hon står i kläder som för den valda tidsåldern ses som ”manliga” och 

låter läsaren iaktta hennes handling utan att störa. Vad hon gör är dock otydligt utan 

bildtexten.  

 

Utifrån SFL:s metafunktioner samarbetar inte bildens budskap med textens då sidan visar 

upp två olika scenarion under samma tidsperiod. Brödtexten tar inte upp all nödvändig 

information för att förstå bildens betydelse utan det krävs en bildtext för att förstå bildens 

motiv. Hade brödtexten tagit upp kvinnornas nya arbetsroll så hade de multimodala 

resurserna samarbetat. Dessutom så står kvinnan på ett fordon som enligt brödtexten inte 

finns tillgängligt då fordon ställdes undan på grund av bränslebrist. Bildens motiv 

motverkar textens budskap och skapar en tvetydighet hos läsare som inte har 

förkunskaper om Sverige under krigstiden. Textens textuella metafunktion är att förmedla 

till läsaren hur Sverige förändrades på den tekniska fronten under krigstiden och vilka 

effekter det fick på Sveriges handel. Den textuella metafunktionen för bilden visar att 

kvinnor kunde arbeta med mansyrken under andra världskriget och därmed 

överensstämmer inte bildens motiv med textens budskap. Båda hanterar krigstiden i 
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Sverige men de samarbetar inte som en stödstruktur för den oerfarne läsaren. Bilden blir 

utifrån kategoriseringen en estetisk bild som inte är en stödstruktur till brödtexten.  

6.3 Sammanfattning 

Bilderna i böckerna användes oftast som stödstruktur till texten. Analysen visade även att 

det fanns skillnader i hur bilderna användes. Om Sverige på lätt svenska använde färre 

bilder totalt sett i jämförelse med Utkik Historia. I de fall där boken använde estetiska 

bilder fungerade de som dekorationer som inte samspelade med brödtextens innehåll. I 

boken Utkik historia användes de estetiska bilderna på två olika sätt. Antingen användes 

bilderna som dekorationer eller som ett extrastycke som använde bild och bildtext för att 

få in mer information. Informationen i bild/bildtext nämndes inte tidigare i brödtexten 

utan är helt ny information för läsaren. Boken för förstaspråkselever använde alltså inte 

enbart bilder estetiskt (för dekoration) eller pedagogiskt (som stödstruktur), utan även 

som ett sätt att få plats med mer information.  

 

I böckerna fungerar majoriteten av bilderna som stödstrukturer för att visa läsaren vad 

texten handlar om. Bilderna var därmed en visuell komplettering av textens innehåll som 

visar läsaren vad texten beskriver. Det finns bilder av personer, händelser och föremål för 

att  bidra med en stöttande kontext som underlättar för läsare som inte vet betydelsen eller 

har svårt att tolka brödtexten eller att sätta sig in i det historiska sammanhanget. Bilderna 

blir därmed en stödstruktur för elever som kan ha problem med svenskan eller inte har 

förkunskaperna som krävs för att förstå texten. Bilderna hjälper både förstaspråkselever 

och andraspråkselever att visualisera vad som händer, vem personen är eller hur föremålet 

såg ut.   

 

7 Diskussion  

7.1 Inledning 

Denna studies syfte var att se om bild och text användes som stödstrukturer i läromedel i 

historia men även hur stödstrukturerna används. Anledningen till detta är för att se vilka 

stödstrukturer det finns i läromedel som kan främja inlärningen för andraspråkselever. 

Studien utfördes med ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1978; Säljö 2014) som 

teoretisk referensram och undersökte multimodala resurser utifrån Danielsson och 

Selanders (2014) kategoriseringar. Hellspong & Ledins (1997) och Björkvalls (2019) 
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användning av SFL:s metafunktioner användes för att analysera bildernas betydelse. 

Analysen visade att samspelet mellan text och bild oftast var i formen av pedagogisk 

komplettering och därmed kunde klassas som en stödstruktur. Vissa bilder användes dock 

estetiskt och med det menas att bilderna inte har någon större funktion utöver att vara 

dekorativa och dra till sig läsarens intresse för texten. Däremot fanns några exempel på 

estetiska bilder som användes för att få in mer information på sidan. Dessa bilder 

användes inte enbart som dekoration men inte heller pedagogiskt utifrån de kriterier som 

sattes upp i studien. Kriterierna för att bilden skulle vara pedagogisk var att bildens motiv 

skulle samarbeta med brödtextens innehåll. Dessutom skulle det inte krävas något mer än 

brödtextens innehåll för att observatören skulle förstå bildens motiv. Behövdes det 

ytterligare stöd för att förstå bildens motiv räknades den som estetisk, likaså om bildens 

motiv inte överensstämde med brödtextens innehåll. Bilden och bildtexten samarbetade 

inte med brödtexten utan utgjorde mer ett eget stycke för att få plats med mer information 

som författaren inte fick plats med i brödtexten. 

7.2  Metoddiskussion 

Metoden för studien hade vissa problematiska områden. Det tydligaste exemplet på detta 

var hanteringen av bildtexter. Bildtexter samarbetade inte alltid med brödtexten men 

bildtexten samarbetade alltid med bilden. Målet att då analysera samband mellan text och 

bild komplicerades, särskilt på grund av att det enbart var en av böckerna som hade 

bildtext. Detta dilemma löstes genom att se bildtexten som ett komplement till bilden. Ett 

exempel på denna komplikation är exempel 4 från boken Utkik historia. Ett annat problem 

under analysen var att ett fåtal estiska bilder var mer pedagogiska än andra. Vissa estetiska 

bilder var enbart för utsmyckning och att locka läsaren medan andra ändå fyllde en viss 

pedagogisk funktion. Man kan alltså hävda att de bilderna inte var rent estetiska men 

utifrån Danielsson & Selander (2014) kategorisering så föll de ändå inom denna kategori. 

Exempel två och fyra visar detta. Bägge är i kategorien estetiska bilder men den ena 

användes för att tillföra ny information som hanterar huvudrubrikens ämne. Den har dock 

inget stöd i brödtexten och är därav inte en stödstruktur men är mer än en utsmyckning. 

Exempel två är däremot en ren dekoration.  

 

Metoden att kategorisera bilder i estetiska och pedagogiska utifrån Danielsson & Selander 

(2014) fungerade bra vid analysen och det gick att komma fram till ett konkret resultat. 

Att använda SFL för att finna meningen i bilder utifrån Björkvall (2019) och Hellspong 
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& Ledin (1997) underlättade kategoriseringen. Alla bilder gick att tolka utifrån SFL:s 

metafunktioner. Utifrån deras betydelse gick det att kategorisera bilderna i antingen den 

estetiska eller den pedagogiska utifrån om de samarbetade med textens budskap eller inte. 

Hade enbart multimodalitetens resurser analyserats hade resultatet kunnat bli mer 

ifrågasatt då det enbart hade utgått från min egen tolkning utan att analysera bildens 

innebörd. SFL:s metafunktioner bidrog till att bildernas innebörd fick större betydelse i 

analysen än om analysen enbart hade fokuserat på att studera om temat på bilden stämde 

överens med textens tema. Även om det fanns ett fåtal svårare fall vid analysen så var det 

inte tillräckligt många för att ifrågasätta kategoriseringen och skapa en ny kategori enbart 

för de bilderna. Vid en större analys med mer material kan en tredje kategori däremot bli 

mer aktuell.  

7.3 Resultatdiskussion 

Studien visar att de valda läromedlen använde bilderna som stödstrukturer till texten men 

att det även fanns vissa fall då bilderna användes estetiskt. Att bilderna användes estetiskt 

behöver inte vara negativt. De estetiska bilderna kan göra att eleven finner ämnet mer 

intressant eller fångar elevens uppmärksamhet och intresse. Men i vissa fall kan det bli 

problematiskt. Olvegård (2014) nämner att om eleven inte får tillräckligt med stöd eller 

samband mellan bild och text så får eleven använda sina egna slutledningsförmågor för 

att tolka innehållet vilket inte alltid stämmer överens med det som boken vill förmedla. 

Exempel 2 från Om Sverige på lätt svenska är ett exempel på hur bild och text kan skapa 

förvirring. Bilden visar drottning Kristina som inte nämns i texten. I texten nämns istället 

Karl XII. För elever som inte har svensk bakgrund eller inte har de historiska 

förkunskaperna som behövs kan personen på bilden tolkas som Karl XII. Nygård Larsson 

(2013) skriver att användningen av multimodala resurser underlättar förståelsen för både 

första- och andraspråkselever vid läsning och förståelse så det är inte bara utlandsfödda 

elever som drabbas av detta. Använder författarna bilderna däremot som pedagogiska 

resurser så underlättar det för eleverna. Hsu och Yang (2007) kom, i likhet med tidigare 

nämnda forskare, också fram till att samspel mellan text och bild och användning av flera 

multimodala resurser är optimalt för att skapa kontextbundet material.  

 

Bild i kombination med text har en betydande roll som stödstruktur.  Det är viktigt att 

majoriteten av bilderna fyller den pedagogiska funktionen så att det inte finns risk för 

tolkningsfel som i exempel 2 i boken Om Sverige på lätt svenska. Om bild och text istället 
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samarbetar kan bilden användas för att skapa en ökad förståelse för ett abstrakt och 

kontextreduceratinnehåll i verbaltext. Exempelvis exempel 1 i boken Om Sverige på lätt 

svenska där orden strejk och strejktåg tas upp. Texten gör vad den kan för att förklara 

begreppet strejk medan bilden visar vad en strejk är. Det är något den skriftliga texten 

inte hade kunnat göra för de som är svaga på det svenska språket. Bilden som stödstruktur 

är därför viktig att använda för att hjälpa de språksvaga eleverna (Olvegård 2014).  

 

Detta är något som de valda läromedlen hanterat bra. Bägge böckerna använder till större 

del bilderna som pedagogiska kompletteringar till texten. Trots detta använder böckerna 

sina bilder på olika sätt. Utkik Historia hade många, färgglada bilder medan Om Sverige 

på lätt svenska hade få och svartvita bilder. Båda böckerna använde de pedagogiska 

bilderna på liknande sätt. En händelse, en person eller ett föremål nämndes i den skriftliga 

texten och bilden visade då upp händelsen, personen eller föremålet för att visa eleverna 

vad de läser om eller hjälper till att förklara ordets innebörd. Tidigare forskning visar att 

det hjälper eleverna att förstå innehållet och öka läsförståelsen (Nygård Larsson 2013). 

Däremot så användes de estetiska bilderna lite olika. Om Sverige på lätt svenska använde 

estetiska bilder enbart som dekorationer till tidsepoken som hanterades i texten. Utkik 

Historia använde däremot de estetiska bilderna som en chans att få in ny information. 

Bilderna användes överlag som en stödstruktur för att visa vad texten behandlar. Olvegård 

(2014) och Nygård Larsson (2013) hänvisar dock till att användning av multimodala 

resurser fungerar som bäst om läraren hjälper eleverna att förstå dem och att läraren bör 

lära eleverna hur man använder resurserna. Användningen av multimodala resurser är 

något som lärare ibland tar för givet att eleverna redan kan. Detta förutsättande kan skapa 

svårigheter för elever som inte har kunskaper om hur resurserna ska tolkas. Svårigheter 

att tolka resurserna kan finnas för elever som inte är vana vid läsning eller har ett annat 

sätt att möta textens upplägg än utifrån den aktuella kulturen. Läraren bör därför explicit 

lyfta detta i sin undervisning för att stödstrukturerna mellan bild och text ska användas 

optimalt (Gibbons 2018, Nygård Larsson 2013). 

7.4 Slutsatser 

Stödstrukturer i läromedel bör vara noggrant uttänkta och fylla en pedagogisk funktion. 

På så vis hjälper stödstrukturerna både förstaspråkselver och andraspråkselever att förstå 

innehållet i texten. Att enbart förklara begrepp och händelser i skriftlig text kan skapa 

svårigheter för en språksvag elev. Kompletteras texten med en pedagogisk bild som 
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samarbetar med texten gör att eleven får se vad den läser om och kan därav gynna 

inlärningen. Läromedlen Utkik Historia och Om Sverige på lätt svenska använder sina 

bilder på ett pedagogiskt sätt.  Även om bildernas innehåll och antal skiljer sig åt så 

används majoriteten av bilderna som stödstrukturer för att hjälpa eleverna att förstå och 

lära sig om händelserna, personerna och föremålen som finns nämnda i svensk historia. 

Eleverna behöver däremot goda lärare som lär eleverna hur man använder resurserna som 

finns tillgängliga för dem i läromedel.  

 

Eleven behöver god stöttning från en mer erfaren individ för att lära sig att hantera de 

medierade redskapen som utgår från ett sociokulturellt perspektiv. God stöttning leder till 

att eleverna har chansen att utveckla sig mer än elever som inte får någon stöttning. Därför 

bör eleverna lära sig att använda de multimodala resurser som finns tillgängliga i böcker 

så att eleverna inte bara kan finna stöttning i läraren och klasskamrater. Eleverna måste 

få möjligheten att hitta stöttning i böckerna i form av bilder, layout och textens upplägg. 

Böckerna blir då en resurs för eleverna i deras inlärning. För att detta ska fungera måste 

först böckerna ha multimodala resurser i sig som samarbetar med varandra för att skapa 

förståelse. Det är därav viktigt att författarna och förlagen tänker på detta när böckerna 

utformas. Läromedel ska inte enbart vara skriftlig text utan bör användas till sin fulla 

kapacitet som stödstrukturer.  

7.5 Vidare forskning 

Vid framtida forskning hade samma analys kunnat upprepas fast med fler läromedel. 

Denna studie tar bara fram skillnaden på det valda materialet och inte för alla läromedel 

i historia, till detta hade det krävts en större analys av flera läromedel. En annan intressant 

utveckling hade varit att vidare undersöka stödstrukturernas påverkan på elevens 

läsförståelse och läsrörlighet med utgångspunkt i den studien som gjordes av Olvegård 

(2014) har undersökt. Istället för att enbart analysera läromedel för ordinarie undervisning 

hade man kunnat jämföra böcker för ordinarie undervisning och andraspråksundervisning 

för att sedan se hur böckernas olika stödstrukturer påverkar elevernas läsförståelse och 

läsrörlighet. Metoden skulle kunna tillämpas både i ytterligare undersökningar inom 

ämnet historia och de övriga ämnena i den svenska skolan. 
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