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Sammanfattning 

Syftet med denna bildanalys är att undersöka vilka funktioner de visuella resurserna har i 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och 6. Detta för att öka 

medvetenheten om hur bild och text spelar roll för sammanhanget bilden är placerad i. Metoden 

som använts är dels en kategorisering av bilderna som förekommer, men även en funktionsanalys 

med fokus på visuell framskjutenhet, bilden i sitt sammanhang och om skillnader finns mellan 

och inom årskurs 3 och 6. I undersökningen ingår nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk för både årskurs 3 och 6, där proven för årskurs 3 är från 2009-2012 och för årskurs 6 

från 2012. Det material som analyserats visar att den vanligast förekommande bildkategorin i 

proven för årskurs 3 är teckningar och samtliga är så kallade rekonstruktionsbilder, alltså enkom 

skapade för texten. I årskurs 6 syns en större kategorisk spridning och ingen av bilderna är 

enkom skapade för texterna som provet innehåller. De vanligast förekommande funktionerna för 

bilder är informativa eller evokativa vilket innebär att de beskriver ämnesinnehållet eller 

frammanar känslor hos läsaren. Analysen visar dock att flertalet bilder saknar funktion till 

texterna för proven i både årskurs 3 och 6. De bilder som saknar funktion tillhör en layout- 

utfyllnads- eller dekorationsfunktion. 

 

Nyckelord: Bildanalys, nationella prov, multimodalitet, semiotik. 
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Inledning 

Att en bild säger mer än tusen ord är ett välanvänt uttryck, men vilken bild används för de tusen 

orden och vad skapar den för funktion i sammanhanget? Redan under min gymnasietid började 

jag intressera mig för bilder, mycket tack vare min estetiska studieinriktning. Där genomfördes 

bildanalyser med fokus dels på det man ser, men även de tolkningsmöjligheter som finns i en 

bild. Under mina perioder med verksamhetsförlagd utbildning under lärarprogrammet har bilder 

spelat en mycket stor roll i min undervisning, men då har även vissa frågor dykt upp som rör 

valet av bilder och hur de kan påverka min undervisning. Att analysera text är något mer än att 

analysera det skrivna ordet vilket gör att även bilderna kommer att spela en stor roll för elevernas 

förståelse. Under lärarprogrammet har vi genomfört läromedelsanalyser, mestadels med fokus på 

det skrivna ordet vilket har lett till att vi bortprioriterat analyser om vilka bilder som förekommer 

i skolans värld. Även bedömning är något jag kommit i kontakt med under nästan hela min 

utbildning, och jag har ivrigt följt debatten om nationella prov och andra kunskapsmätningar som 

genomförts i Sverige och andra länder. Jag minns tydligt framsidan på det nationella provet jag 

skrev i svenska i grundskolan. Det var en bild på ett träd jag kände igen från en berättelse, vilket 

genast gjorde att jag kunde relatera till ämnet i provet. De förmågor och kunskaper som sätts på 

prov genom bedömningar på nationell nivå säger något om vilken kunskapsnorm som finns i 

Sverige idag. Detta ledde mig in på frågan vilka bilder som används i bedömningar och vilka 

funktioner de har. 
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Bakgrund 

I en ständigt föränderlig värld uppkommer nya utmaningar i samhället, och därmed även i skolan. 

Dessa förändringar tvingar skolan att ändra eller vidga synen på lärande och ställer nya krav på 

undervisningen. De visuella uttrycksformerna blir allt viktigare att förstå och hantera för 

människor i alla åldrar och de har mycket stort inflytande över barn och unga. 

”Samhällsomvandlingen har inneburit en ökad efterfrågan på utbildning [och] vid 

strukturförändringar har utbildningen varit nödvändig för att möta nya kompetenskrav” 

(Lundahl, 2014, s.46). De nya kompetenskraven i ett samhälle där tekniken ständigt utvecklas 

innebär bland annat att kunna läsa av ritningar, tolka mediernas ständiga flöde, förstå 

textuppbyggnad, källkritik och mycket annat. I skolan möter eleverna både bilder och bedömning 

och kunskap om dessa kan underlätta elevernas framtid som kritiskt tänkande 

samhällsmedborgare. Med avstamp i avsnitten om bildens betydelse, bedömning och nationella 

prov som finns nedan blir denna studie intressant eftersom det förekommer bilder i de nationella 

proven. Min hypotes är att de bilder som förekommer fungerar informativt och stödjande för 

eleverna oavsett bakgrund och ålder. 

Bildens betydelse  

Att bestämma vad som är en bra bild i utbildningssammanhang är komplicerat eftersom det 

saknas bra och entydiga mått för detta. Däremot finns det olika perspektiv på hur man betraktar 

en bild vilket kan hjälpa oss att läsa dem ur ett visst syfte. Säljö (2000) skriver i boken Lärande i 

praktiken att ”mycket förenklat kommer all skrift ur bilden” (s.163). Människans förmåga att tolka 

bilder ligger långt före den typografiska textförståelsen men eleverna bör inte lämnas ensamma i 

denna stundtals svårhanterliga process. Skolverket (2015a) skriver att ”[n]är det gäller bilder och 

illustrationer kan forskningen bidra med kunskapen om att dessa inte automatiskt underlättar 

eller är självförklarande” och i den rådande kursplanen står det uttryckt att elever ska förvärva 

kunskap om hur man uttrycker åsikter och tankar ”genom olika slags medier” (Skolverket, 2013, 

s.222). En av de medborgerliga kompetenser som den rådande läroplanen uttrycker är bland 

annat förmågan att använda bild ur en kommunikativ synpunkt, och nästan varje text som en elev 

möter idag är multimodal. Multimodalitet innebär att en text innehåller flera element, som till 

exempel bild och text vilket kan skapa en större förståelse och mening. Dessa element kan kallas 

för semiotiska resurser vilket förklaras vidare under kapitlet Teoretiska utgångspunkter. Begreppet 

semiotik beskrivs av Nationalencyklopedin som ”det systematiska studiet av tecken och andra 

betydelser, inklusive det icke-språkliga”. I framför allt bild, men även i flera ämnen såsom 

kärnämnena, historia, geografi och idrott ställs krav på elevernas förmåga att hantera en text med 

flera modaliteter eller de som helt saknar det skrivna ordet. Detta påpekar även Björkvall (2009) 
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som skriver att ”inom många ämnen finns det en tradition av att visuellt förklara fenomen med 

diagram och illustrationer” (s.22). Att förklara bilder bör därför göras i alla ämnen eftersom 

eleverna då förbereds inför hur en bild eller illustration kan behandlas i förhållande till dess 

sammanhang, vilket i sin tur kan stödja lärandet. Borgersen & Ellingsen (1994) konstaterar även 

att ”[d]et sammanhang - den kontext - en bild har satts i kan vara bestämmande för hur vi 

upplever den” (s.131). Danielsson och Selander (2014) beskriver samma sak men poängterar även 

textens och den spatiala uppbyggnadens betydelse vilket innebär att en text eller ett uppslag bör 

ha en tydlig struktur och organisering. ”Genom att visa elever hur texter är uppbyggda, och hur 

man kan förstå informationsstrukturen, kan man hjälpa dem vidare in i ämneskunskaperna” 

(Danielsson & Selander, 2014, s.23).  

Bedömning och nationella prov 

Diskussionen om betyg och bedömning både inom och utanför Sverige är en högst aktuell 

debatt. När kontroller och bedömningar sker i allt större utsträckning så preciseras även vad som 

räknas som viktig kunskap idag. Sverige har sedan slutet på 50-talet deltagit i internationella 

kunskapsmätningar, och de nationella prov som genomförs i olika årskurser och ämnen varje år 

är en grund för både diskussioner och reformer. Sedan Lpo94 har ämnesproven kallats för 

nationella prov och syftet med denna kunskapsmätning är enligt Skolverket (2015b) att ”[proven] 

ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i 

skolan”. Problematiken som diskuteras kring dessa prov är hur tungt de ska väga in för elevernas 

slutbetyg, om de faktiskt är likvärdiga för alla elever, men också om ett prov vid ett tillfälle kan 

mäta alla förmågor som är formulerade i kursplanen. Många verksamma lärare riktar även kritik 

till det faktum att deras professionalitet blir ifrågasatt, bland annat när centrala rättningar sker av 

ett visst antal prov. Proven konstrueras på uppdrag av Skolverket och är fördelade mellan olika 

universitet och högskolor i Sverige. I arbetet ingår lärare, lärarutbildare och forskare och 

materialet prövas sedan bland 200-1 000 elever vilket enligt Skolverket (2016b) ökar reliabiliteten, 

alltså att rätt mätteknik används. I årskurs 3 genomförs proven i matematik, svenska eller svenska 

som andraspråk. I årskurs 6 skriver eleverna utöver de proven även i ämnet engelska. På 

högstadiet i årskurs 9 skriver eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik, svenska eller 

svenska som andraspråk samt ett av SO-ämnena och ett av NO-ämnena. I gymnasieskolan 

genomförs vissa prov för vissa kurser beroende på vilket program eleven läser och inom 

vuxenutbildningen och SFI förekommer också prov på nationell nivå.  

 

I lärarhandledningarna för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk mellan 2009 

och 2012 står det uttryckt att lärare och elever ska samtala om både text och bild. För att läraren 

ska ge eleverna de verktyg de behöver för att prestera väl på proven bör hen alltså känna till hur 

man kan samtala om text och bild. Detta motiverar även författaren Anders Marner (1998) när 

han skriver att med ett metaspråk om bildanalys även utanför bildämnet så kommer det att 
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”stärka läraren i sin professionalism och han/hon kommer på ett nytt sätt att kunna ställa sig i 

relation till andra ämnen som också arbetar med betydelse: språk, svenska, matematik och musik 

m.fl” (Marner, 1998, s.38). Flertalet studier har genomförts för att visa samband mellan bild och 

lärande, och ett urval av dessa presenteras i nästa kapitel. 
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Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning studien baseras på kommer från två olika läger. Den ena behandlar 

bildernas betydelse för lärande och utveckling och den andra kring forskning om bedömning och 

nationella prov. Forskningskapitlet presenteras på detta sätt eftersom det finns liten tillgång till 

forskning om just bilder i prov. Den forskning som baseras på bildernas betydelse för lärande 

och utveckling fokuserar på läromedelsstudier och bildperception. Att forska om bilder är inget 

nytt fenomen utan har funnits länge inom en rad olika vetenskapliga discipliner, framför allt inom 

historia och konstvetenskap. De studier som rör bedömning och nationella prov utgår från en 

rapport från Vetenskapsrådet (2010) men även nyare studier kompletterar denna del av 

forskningsöversikten. 

Bildforskning  

Levie & Lentz artikel Effects of Text Illustrations från 1982 beskriver en studie i tre större delar som 

svarar på frågan om illustrationer kan underlätta lärandet. I den första delen av studien har 

författarna jämfört informationstexter med illustrationer som representerar delar av 

informationen och samma typ av texter utan illustrationer för att se om bilderna kan underlätta 

förståelsen av texten. I den andra delen av studien sätts resultaten i ett större sammanhang där 

korta sammanfattningar beskriver andra texttyper och illustrationens betydelse. Detta skapar 

möjlighet att undersöka vilken typ av illustration till vilken text som fungerar positivt för lärandet. 

Den tredje delen av studien knyter ihop de två föregående delarna och beskriver rent funktionellt 

hur illustrationer kan fungera positivt för lärande. Levie & Lentz beskriver bland annat att 

illustrationerna kan ha en ”attentional function” (s.218) vilket innebär att de drar till sig 

uppmärksamhet mot materialet eller i materialet. Författarna skriver även att bilder kan ge en 

positiv respons sett till attityd och motivation. De diskuterar dock det faktum att bilder, abstrakta 

modeller och grafer inte diskuteras i klassrummen, vilket kan leda till ett problem när elever stöter 

på illustrationer i läromedel och i prov. En studie baserad på bland annat Levie & Lentz 

forskning är On Empirically Validating Functions of Pictures in Prose av Levin m.fl från 1987 vilken 

undersöker de funktioner en bild kan ha i prosa. De kategoriserar bilderna i fem olika grupper 

och studien visar bland annat att de bilder som har en dekorerande funktion, det vill säga saknar 

samband till texten, inte bidrar till lärandemöjligheter. 

 

I rapporten Bilder i läromedel (2008) beskriver författaren Rune Pettersson den forskning som finns 

om olika bilder och dess roll i läromedel. I en intensivstudie genomförd av Holmberg (1990) 

undersöktes sex klasser där eleverna fick välja en bild de ansåg vara bra ur sina OÄ-böcker. De 

bilderna som valdes var estetiskt tilltalande snarare än informativa vilket säger något om vilka 
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bilder elever anser är lämpliga i läromedel. Bildernas funktion i läromedlen är något som 

undersökts av bland annat professor Gert Z Nordström (1984). Han skiljer mellan fem 

bildspråkliga funktioner: emotiv eller expressiv funktion, evokativ funktion, informativ funktion, 

social funktion och poetisk funktion. Dessa funktioner beskrivs mer utförligt under 

metodkapitlet. Enligt författaren är bildens funktion viktig att studera eftersom en bild har olika 

möjligheter att förklara beroende på vilken kategori den tillhör. Under år 1990 genomfördes en 

nationell utvärdering av ämnet bild där 153 lärare och 3502 elever deltog. Bland annat visade 

studien att användningen av bildspråkliga termer var låg bland eleverna och att ”[k]nappt hälften 

av eleverna kunde knyta an till egna upplevelser när de såg på konstbilder” (Pettersson, 2008, 

s.117). 

 

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 ingick ämnet bild i en del av granskningen. 

Rapporten är framtagen av institutionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet på uppgift av 

Skolverket och syftet var att undersöka de förändringar som ämnet har genomgått under tiden 

sen den senaste nationella utvärderingen genomfördes i bild 1992. Rapporten visar bland annat 

att bildförståelse och bildanalys inte är en av de högprioriterade aktiviteterna som genomförs 

under lektionstid vilket även stämde överens med rapporten från 1992. Rapporten visade även att 

”förmågan på bildtolkningsområdet tycks vara kontextuellt påverkad” (Marner m.fl, 2005, s.148) 

och att bilder som väcker intresse är en god utgångspunkt för diskussion och analys. Skolverket 

föreslår slutligen att vidare forskning bör bedrivas inom området hur elever uppfattar olika 

sorters bilder och att det är ”viktigt att sambandet mellan bildframställning, bildanalys och 

bildreception ökar” (Marner m.fl, 2005, s.157). 

 

I en läromedelsanalys av svenska som andraspråk skriver författaren Karin Aronsson (1983) om 

att ett språkläromedel kan ha samma funktion som en pekbok. Syftet med undersökningen var att 

”problematisera kopplingen mellan bild och begrepp samt att på olika sätt frilägga den outtalade 

bildkoden [...]” (Aronsson, 1983, s.7). Författaren pekar på några typiska översättningsproblem 

mellan bild och språk som gör att en bild får många tolkningsmöjligheter på gott och ont. Liksom 

Marner m.fl (2005) menar Aronsson att läraren skapar ett sammanhang till en bild och att 

bilderna fungerar såpass bra i verksamheten eftersom man genom undervisningen skapar en form 

av lexikon som kopplar bild till ett visst uttryck.  

 

Det finns även forskning om hur betydelsefullt bilder är för lärande och minne och detta 

undersöker studien Memory for pictogram, pictures, and words separately and all mixed up skriven av 

Haber och Mayers år 1982. Studiens syfte var att undersöka bildens styrka i minne och lärande 

och forskarna använde sig av universitetsstudenter som fick delta i ett experiment där de fick se 

lika många piktogram som bilder och ord. Resultaten visade bland annat att eleverna bättre 

mindes en kombination av ord och bilder än ord separat och bilder separat. 
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Forskning om nationella prov 

Det finns mycket forskning om nationella prov och i en rapport från Vetenskapsrådet (2010) har 

författarna gjort en kartläggning över svensk forskning om bedömning. De avhandlingar som 

behandlas publicerades mellan 1990 och 2009 och syftet är att ”presentera och diskutera aktuell 

svensk forskning om bedömning”. Rapporten är en så kallas abstract-studie och täcker svensk 

forskning där basen består av avhandlingar. Översiktens huvudsyfte är inte att enbart beskriva de 

avhandlingar som är skrivna om nationella prov utan rör flertalet former av bedömning. De 

avhandlingar som dock berör nationella proven är i huvudsak fokuserade på hur proven påverkar 

lärare, elever och läromedelsförfattare. I rapporten finns dock ytterst få avhandlingar om 

bedömningsredskapens kvalitet, alltså om redskapen förmår mäta det som de ska. Detsamma 

gäller för elevernas upplevelser och erfarenheter av provsituationer.  

 

Helena Korps studie från 2006 är en del av tre studier med syfte att öka kunskapen om vilken 

funktion de nationella proven har och hur de används i gymnasieskolan. Några av Skolverkets 

egna undersökningar låg till grund för studien där resultaten visar att de nationella proven 

används på olika sätt mellan olika skolor vilket kan påverka likvärdigheten. Empirin till studien är 

baserad på intervjuer med lärare, elever och rektorer från fyra skolor och fem program. 

Resultaten av Korps studie visade bland annat att ”[d]en variation som finns i alla led av 

processen från undervisning till förberedelser, genomförande och bedömning av de nationella 

proven och slutligen betygsättningen, faller både inom och utanför reglerna och minskar  

likvärdigheten i betygen” (Korp, 2006, s.12). 

 

I en del av avhandlingen Skrivbedömning: om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets 

nationella prov (2014) skriver författaren Eric Borgström och medförfattaren Daroon Yassin bland 

annat om textnormer i provkonstruktionen. Det empiriska materialet är insamlat genom att 

författarna varit med på två skolor vid genomförandet av de nationella proven i årskurs 3. 

Författarna menar att på det sätt som provet konstrueras så begränsas lärares och elevers 

handlingsutrymme, detta genom de bedömningskriterier som finns tillgängliga och de 

instruktioner som vidarebefordras till eleverna. Vid genomgången inför de skriftliga nationella 

proven har lärarna utgått ifrån de instruktioner som tillhör proven. Dock skiljer sig lärarnas sätt 

att beskriva och ge instruktioner, till exempel när de ska förklara vad en berättande text är för 

något. ”I artikeln visar vi hur några olika handlingar resulterar i olika konsekvenser” (Borgström, 

2014, ss.26-27). Detsamma beskriver Bagger (2008) i sin avhandling Prövningen av en skola för alla 

där hon menar att det är viktigt att se till varje elevs enskilda behov vid en provsituation eftersom 

det kan påverka dem på olika sätt. ”[Det] är det viktigt att uppmärksamma förutsättningarna för 

testandet och vad testandet ytterst kan innebära” (Bagger, 2008, s.2). Baggers avhandling är 

baserat på ett treårigt forskningsprojekt med syfte att belysa hur elever i årskurs 3 som genomför 

nationella proven får den individuella hjälp de behöver. Författaren skriver att jämlikhet i proven 
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är svåra att uppnå, och detta är bland annat beroende av den passiva roll som läraren ska inta 

under provtillfället. Andra resultat från studien visar även att proven har en tendens att fokus 

ligger på prestation och att lärandet inte står i centrum.  

 

I artikeln Nationella prov i NO och lärares val av undervisningsinnehåll (2013) undersöker författarna 

Malena Lidar och Eva Lundqvist hur de nationella proven i NO kan påverka lärares val av 

undervisningsinnehåll. I detta fall fokuserar författarna på vad lärarna beskriver som ”nytt” 

innehåll jämfört med sin tidigare undervisning. Studien pågick under tre år och empirin består av 

intervjuer med 29 lärare från 27 olika skolor. Resultaten för studien visar att lärarnas uppfattning 

om nationella prov i NO varierar, men att en av likheterna i deras uttalanden är att provet 

fungerar som en måttstock för vilket innehåll som anses viktigt. Om innehållet stämmer överens 

med lärarens undervisning och bedömning är det ett bevis på att undervisningen är bra. De 

urskiljer ett antal trender i det undervisningsinnehåll som är influerat av proven och därmed 

”nytt”. De arbetsområden som uppfattas av lärare som nya och tar en del i undervisningen är 

naturvetenskaplig argumentation, vetenskapshistoria och laborationer.  

 

Maria Erikssons avhandling Att kommunicera naturvetenskap i nationella prov: En studie med 

andraspråksperspektiv (2015) undersöker de eventuella svårigheter som elever med svenska som 

andraspråk kan stöta på i kommunikationsdelen i nationella prov i NO. Studien undersöker även 

om elevens modersmål kan komma till nytta under proven. Resultaten baseras på 15 

elevintervjuer där eleverna har arabiska som modersmål. De elever som intervjuats uttrycker en 

rad svårigheter i proven, bland annat med språket, men även bristen på igenkänning. De anser 

även att NO-provet upplevdes mer som ett svenskaprov i tanke på dess utformning. Flera av 

provfrågorna är utformade på det viset att elevens bakgrund spelar roll. Detta eftersom frågorna 

inte alltid är ämnesrelaterade utan även fokuserar på vardagliga aspekter trots att svaren förväntas 

innehålla vetenskapliga begrepp och resonemang. Detta kan leda till förvirring och kan även vara 

en förklaring till varför elever med svenska som andraspråk presterar lägre än de med svenska 

som modersmål. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som nämnts i tidigare kapitel saknas ofta ett metaspråk för att tala om bilder vilket kan leda till att 

eleverna har svårt att bestämma hur de ska behandla informationen som en bild kan ge. Ett sätt 

att tala om bild och text är att utgå från semiotikens grunder vilket Björkvall (2009) förklarar som 

läran om betydelser. Semiotiken är en vetenskapsgren som undersöker kommunikationens alla 

aspekter och hur de relaterar till samhället. Denna gren fördelade sig ytterligare och fick 

underkategorier som det talade språkets semiotik, musiksemiotik och visuell semiotik (Nordgren, 

1984, s.4). 

 

Ett perspektiv på semiotik är det som kallas för sociosemiotiken. Den utgår från semiotikens 

grunder och presenterades bland annat av Michael Halliday under mitten av 1980-talet. 

Grundtanken inom sociosemiotiken är att ”[a]llt betydelseskapande antas vara socialt motiverat 

och grundat i människors behov att skapa mening tillsammans med andra” (Björkvall, 2009, 

s.12). Människan utvecklar resurser för att uttrycka sig och kommunicera på ett sätt som är 

betydelsefullt, vilket inte bara innebär att de kommunicerar genom verbalspråket, utan även via 

bilder. Säljö (2000) beskriver människans övergång från bildspråk till skriftspråk med argumentet 

”[...] att det finns så mycket som människor vill kommunicera om och som inte går att avbilda på 

detta direkta sätt” (s.167). Men detta kan enligt sociosemiotiken även speglas åt andra hållet, 

nämligen att texten inte räcker för att beskriva det man vill uttrycka och därför brukas andra 

semiotiska resurser, till exempel bild. Det sociosemiotiska perspektivet är praktiskt att använda då 

man undersöker hur semiotiska resurser används inom kommunikation beroende på kultur och 

det sociala sammanhanget. Detta blir ett relevant perspektiv eftersom skolan präglas av en 

mångfald inom både kommunikationsformer och kulturer. Inom detta perspektiv kan vi kalla 

kommunikation genom bild för en form av visuell resurs. 

 

Enligt semiotisk teori så har kompositionen betydelse för texten och kan bland annat kallas för 

visuell framskjutenhet. Detta görs då olika semiotiska resurser får olika stor plats i en multimodal 

text, och principen är att störst är viktigast och frågan är då ”vad som presenteras som om det vore 

viktigast, vare sig det är det eller inte för den som möter texten” (Björkvall, 2009, s.100). Det 

finns flera resurser som kan användas för att skapa visuell framskjutenhet och dessa är storlek, 

typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning och kulturella symboler. Den resursen som 

beskrivs som den främsta är storlek. Ju större en resurs är i en multimodal text, desto viktigare är 

den. Att använda sig av fetstil eller kontrast är att använda sig av så kallad typsnittsvariation vilket 

gör att det som avviker blir mer synligt. Färg beskrivs av Björkvall (2009) som en kraftig resurs 

för att skapa visuell framskjutenhet och kan till exempel innebära att man använder sig av en röd 

text mot en svart bakgrund. Fokus i en bild kan även det skapa en hierarki bland de visuella 
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resurserna då blicken dras till det som är tydligt avbildat. En annan resurs för visuell 

framskjutenhet är förgrund eller överlappning och är då till exempel flera lager av bilder används 

och den ”viktigaste” placeras i det översta lagret. Det kan även förekomma då en person på till 

exempel ett foto placeras i förgrunden. Slutligen räknas även kulturella symboler som en resurs 

till visuell framskjutenhet. Exempel på kulturella symboler kan vara barn, eller ”avbildningar av 

kända personer eller textelement som aktualiserar något från kulturarvet” (Björkvall, 2009,s. 103). 

Anledningen till att en analys av de semiotiska resurserna genomförs är eftersom de i en text kan 

påverka en elev att prioriterar vissa semiotiska resurser framför andra. Om den visuella 

framskjutenheten är felplacerad kan det i sin tur leda till att de missar viktiga aspekter eller 

fokuset i en multimodal text. 

 

I skolans värld talas ofta om multimodala texter och ett vidgat textbegrepp. Multimodalitet och 

det vidgade textbegreppet tenderar att innebära samma sak. Björkvall (2009) formulerar en 

multimodal text som ”texter som omfattar flera kommunikationsformer” (Björkvall, 2009, s.8). 

Enligt Danielsson och Selander (2014) innebär en multimodal text att den innehåller ”flera olika 

typer av resurser som tillsammans bildar en helhet” (Danielsson & Selander, 2014, s.17). Det kan 

till exempel vara en skriven text tillsammans med en illustration. Det vidgade textbegreppet har 

bland annat förekommit i tidigare kursplaner för skolan. ”Det var först i 1994 års kursplan som 

ett vidgat textbegrepp påtalades” (Skolverket, 2016a). Att vidga textbegreppet handlar om att se 

bortom den typografiska aspekten av en text och även se till andra modaliteter som en text har att 

bjuda, till exempel bild. Dock förekommer inte det vidgade textbegreppet i dagens läroplan, 

Lgr11, därför används istället begreppet multimodala texter i denna analys. De visuella resurser 

som analyseras i studien kallas kraftigt förenklat för bilder, och förklaras mer under 

metodkapitlet. 
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Syfte och frågeställningar 

Som framgått ovan genomförs de nationella proven i flertalet årskurser och är obligatorisk över 

hela landet. Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen om vilka funktioner de visuella 

elementen har i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och 6.  

 

Forskningsfrågor: 

Vilka funktioner har bilderna i förhållande till de nationella proven? 

Vilka skillnader går att finna i bilderna i nationella proven inom och mellan årskurs 3 och årskurs 

6? 
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Metod 

För att svara på det syfte och forskningsfrågor som formulerats ovan innebär det att välja en 

lämplig metod för analysen. Att ha kunskaper om hur en analys av bilder genomförs är viktigt 

eftersom det kan innebära att man stärkt sin position som bildbetraktare. Idag består inte 

bildanalys enbart av att tolka kända konstverk, utan handlar även om att kunna analysera alla 

typer av bilder vi möter i vardagen. Borgersen och Ellingsen (1994) skriver om olika typer av 

analyser men påpekar också att ”[ä]ven om vi förknippar den metodiska undersökningen med 

vetenskaplighet och objektivitet, bör också en artikulerande analytikers betraktelser gälla” (1994, 

s.149). Att analysera en bild och formulera det med ord kräver en form av översättning där den 

som översätter ofta lägger en prägel på texten. Att välja en metod för att analysera ett stort antal 

bilder är därför inte helt enkelt, men en god början är att välja vilken infallsvinkel analysen bör ha 

och att alltid ställa frågan vad analysen ska säga om något. Borgersen och Ellingsen (1994) skriver 

att i en litterär analys måste den som analyserar veta och förstå något om vilka grepp författaren 

använder sig av för att uppnå just den typen av text, men att detsamma gäller vid en bildanalys. 

Bilduppfattning är därför relativ vilket gör att olika personer kan uppfatta en bild på flera olika 

sätt som kan ha både individuella och kulturella orsaker (Wallin Wictorin, 2011, s.222).  

 

Vid vetenskapliga undersökningar är validitet och reliabilitet viktiga att ta hänsyn till under hela 

arbetets gång. Dessa två begrepp skiljer sig åt beroende på vilken form av undersökning som 

genomförs. Validitet innebär att studien undersöker det som ska undersökas (Lundahl, 2014). För 

att öka validiteten så formuleras ett tydligt syfte och forskningsfrågor. Reliabilitet innebär att 

undersökningen sker på rätt sätt så genom metoden uttrycks ett tydligt tillvägagångssätt vilket 

ökar dess reliabilitet (Lundahl, 2014). Denna studie är kvalitativ till sin form, vilket innebär att det 

är en tolkningsstudie som tar hjälp av en teori, vilket sedan hjälper mig att analysera ett urval 

baserat på den teorin med en organiserad metod. 

 

I analysen förekommer först en kategorisering av bilderna enligt Petterssons (2008, s.78) modell 

för att klargöra vilka typer av bilder som förekommer i proven. Detta eftersom val av bildtyp 

påverkar vilken betydelse den har för en text. Det som benämns som bilder i detta sammanhang 

är de kategorier av semiotiska resurser som Pettersson förklarar i rapporten Bilder i läromedel från 

2008. Dessa kategorier är fotografier, teckningar, schematiska bilder, 3D-visualiseringar, collage 

och konstverk (Pettersson, 2008, s.78). Bilder kategoriseras som fotografi om den är tekniskt 

framställd med hjälp av en fotografisk metod. Till teckningar räknas linjeteckningar, realistiska 

teckningar, karikatyrer, skämtteckningar och tecknade serier. Även schematiska bilder har många 

underkategorier, bland annat ordbilder, diagram, grafer, matriser, ritningar, kartor och 

metaforiska bilder. 3D-visualiseringar kan till exempel vara molekylmodeller inom kemin. Collage 
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är en sammansättning av ett antal bilder och kategorin konstverk innefattas av till exempel 

målningar, etsningar och skulpturer (Pettersson, 2008, s.84). I analysen görs först en distinktion 

mellan dessa för att upptäcka eventuella mönster eller typiska drag i och mellan proven. Därefter 

analyseras bilderna utifrån teorin om visuell framskjutenhet (Björkvall, 2009) där bildernas 

storlek, färg, fokus, förgrund/överlappning och kulturella symboler presenteras. Denna 

analysmetod brukas för att upptäcka om det finns en hierarki mellan till exempel bild och text. 

”Den semiotiska principen är att ju mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det” 

(Björkvall, 2009, s.100).  

 

Därefter följer en funktionsanalys av bilderna som svarar på frågan vilken av de fem bildspråkliga 

funktionerna som bilderna har i förhållande till texten. Nordström som nämnts tidigare har 

definierat fem bildspråkliga funktioner och i boken Bildspråk & Bildanalys (1984) utvecklar han 

dessa något mer utförligt. För att pröva bildens funktion kan man använda en 

kommunikationsmodell som undersöker samspelet mellan sändare och mottagare (Nordström, 

1984, s.33). När man analyserar en bild och den har fokus på sändaren kategoriseras bilden inom 

den emotiva eller expressiva funktionen. Den fokuserar på sändaren av bilden, alltså att bildens 

funktion i första hand är att uttrycka upphovsmannens känslor, attityder, viljor och åsikter. Den 

evokativa eller frammanande funktionens tyngdpunkt ligger hos mottagaren och syftet är att 

väcka reaktioner hos denne. Den tredje funktionen är informativ och tyngdpunkten ligger på 

ämnet och dessa bilder är vanligt förekommande i läroböcker och uppslagsverk. Den sociala 

funktionen fokuserar på samspelet mellan sändare och mottagare och är bilder som är bundna till 

sociala kontexter, till exempel fotografier från en semester. Den femte funktionen kallas för 

poetisk funktion och tyngdpunkten ligger på meddelandet. ”Bildskaparen bearbetar innehåll och 

uttryck, experimenterar med material och tekniker [...]” (Nordström, 1984, s.35) och bilden får ett 

eget värde. 

 

En funktionsanalys är alltid en innehållsanalys i det avseendet att funktionen varierar för 

sammanhanget. En innehållsanalys kan bland annat syfta till att på ett systematiskt sätt bearbeta 

innehållet i en text, och i detta fall inkluderas även bild i textbegreppet. Denna del kommer att 

präglas av en multimodal analys för att analysera helheten av vilken funktion bilderna har i just 

det sammanhang de är placerade i, vilket är de nationella proven för årskurs 3 och 6 mellan 2009 

till 2012. ”Helt sammanhangslösa bilder finns egentligen inte, men ofta är det ju vi som åskådare 

som skapar sammanhanget” (Waern m.fl., 2004, s.51). I analysen krävs underlaget om 

lärarinformation för att veta vilka uppgifter bilderna baseras på. Ytterligare en variation av 

funktionsanalys presenteras via Levin med fleras (1987) teori där de diskuterar fyra olika 

funktioner för bilder som gör dem relevanta för en text. Dessa funktioner är: en föreställande 

funktion, en struktureringsfunktion, en förklaringsfunktion och en överföringsfunktion. Den 

föreställande funktionen innebär att de förstärker de viktigaste bitarna i en text. 
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Struktureringsfunktionen är precis som det låter när en bild ger struktur till en text, en form av 

ramverk. Bilder har en förklaringsfunktion när de bidrar till förståelse för svåra delar i en text. 

Överföringsfunktion är när bilder ” [...] dels säger ungefär samma sak som texten, dels ger en 

övergripande uppfattning av texten” (Waern m.fl, 2004, s.187). I denna teori finns fyra funktioner 

som förklarar de bilder som är relevanta till en text, men som tillägg till denna analys förekommer 

ytterligare en kategori – den dekorativa funktionen – där bilden enbart har en utfyllnads-, layout- 

eller utsmyckningsfunktion. Till dessa räknas de bilder som saknar ett tydligt samband till texten. 

 

Slutligen avslutas analysen med en kartläggning av de skillnader som kan förekomma mellan 

proven för årskurs 3 och 6. Detta baseras på de tidigare analysdelarna om kategorisering, visuell 

framskjutenhet och bildens sammanhang för att upptäcka eventuella mönster.  

Urval 

För att genomföra analysen krävdes tillgång till de nationella proven för de berörda årskurserna. 

Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala Universitet ansvarar för de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk. Materialet som eleverna kommer i kontakt med är 

detsamma för både svenska och svenska som andraspråk i respektive årskurs och det är enbart 

bedömningsanvisningarna som skiljer sig åt. För årskurs 6 består proven ofta av texthäften med 

cirka 10 sidor där både text och bild finns med. Till detta kommer även svarshäften och 

självbedömning. Eleverna bedöms i muntlig framställning, läsförståelse i olika typer av texter, 

ofta en berättande och en sakprosatext samt skrivförmåga i olika typer av texter. För årskurs 3 är 

stora delar av proven muntliga men bedömer tal och samtal, läsning och skrivning precis som i 

årskurs 6. Till de uppgifter som är muntliga ingår även bilder, vilket gör att dessa analyseras i 

denna studie. Texterna består ofta av en berättande text och en sakprosatext. I provet ingår även 

lärarinformation och bedömningsanvisningar. Dessa används för att säkerställa den likvärda 

bedömning som tanken med de nationella proven är. För varje år har proven ett tema som följer 

som en röd tråd genom flertalet delar och de är olika mellan ämnen och årskurser. Vissa av 

proven är sekretessbelagda eftersom några uppgifter eller delar av proven kan återanvändas vid 

senare tillfällen, och det materialet analyseras därför inte. Det material som används till denna 

studie är nationella prov för årskurs 3 och 6 från år 2009 till 2012 i ämnena svenska och svenska 

som andraspråk. Det namn och nummer som står framför respektive prov kommer att användas 

som referens under analysdelen och materialet kan hämtas vid ansvarig institution. 

 

Jag har använt mig av ett material som består av 5 prov, 4 för årskurs 3 och 1 för årskurs 6. 

Nedan finns en lista över det material som brukas i studien där omfattningen kan variera något: 

Prov 1. Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2009. Materialets 

inramning fokuserar på en berättelse innehållande två karaktärer - Nova och Troj. Dessa ingår i 

delprov A och B. Utöver elevmaterialet analyseras lärarinformationen. Det material som eleverna 
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kommer i kontakt med är ett häfte med en skönlitterär text om Blodligan skriven av Helena Bross. 

Läsförståelsesvaren består av kryssfrågor med olika påståenden och ingår i samma häfte. 

Sakprosatexten består av 8 sidor med skriven text och utrymme för svarsalternativ.  

Prov 2. Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2010. Det 

analyserade underlaget kommer från elevmaterialet som består av två läshäften, två svarshäften 

och inspirationsbilden Olika fåglar - olika ägg. De två läshäftena omfattar tillsammans 11 sidor text. 

Utöver elevmaterialet analyseras även lärarinformationen. Provet inramas av temat ”vänskap” 

och utgår från berättelsen om barnen Nova och Troj. I analysen ingår även häftet för 

lärarinformation.  

Prov 3. Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2011. Det 

elevmaterial som analyseras består av två läshäften, två svarshäften och inspirationsbilden 

”Stjärnor”. Även häftet med lärarinformation är en del av analysen. Temat för provet är 

”äventyr”. Både sakprosatexten och den skönlitterära texten består tillsammans av 12 sidor text. 

Prov 4. Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2011/2012. Temat 

är ”påhitt” och elevmaterialet består av två läshäften, två svarshäften och ett faktablad. I analysen 

ingår även en affisch som finns med under alla delmomenten av provet. I analysen ingår även 

häftet med lärarinformation. Sammanlagt består de två läshäftena av 12 sidor text. 

Prov 5. Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 från 2011/2012. Det 

analyserade materialet kommer från elevmaterialet och består av ett texthäfte, två uppgift- och 

svarshäften samt två uppgiftshäften med temat ”fritid”. I analysen ingår även häftet med 

lärarinformation. Texthäftet till provet består av 14 sidor och uppgift- och svarshäftena består av 

2 respektive 1 sida. 
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Analys 

Min analys inleddes genom en kartläggning av vilka bildtyper som finns med i varje prov för 

respektive årskurs. Indelningen av dessa kategorier baseras på Petterssons modell (2008, s.78) 

som förklaras under metodkapitlet. I den inledande delen av analysen behandlas bara 

elevmaterialet. 

 

Tabell 1. Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk  

 Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 

Fotografier 2    6 

Teckningar 31 23 14 21 6 

Schematiska 

bilder 

1    4 

3D-

visualiseringar 

     

Collage      

Konstverk     3 

Totalt: 34 23 14 21 19 

Källa: Bilder från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och 6 

från 2009-2012. Totalt omfattar tabellen 111 bilder. 

 

Den kategori där antalet bilder är flest är teckningar. Av de underkategorier som tillhör 

teckningar förekommer realistiska teckningar, karikatyrer, skämtteckningar och tecknade serier 

(Pettersson, 2008, s.81). De realistiska teckningarna är ofta direkt avbildade med hjälp av en 

illustratör där bilden fungerar som en avbildning av ett verkligt föremål, till exempel ett 

arbetsredskap som användes under medeltiden. De karikatyrer som förekommer är oftast bilder 

som fungerar förlöjligande eller parodiskt, exempelvis en tecknad man som släpas bakom en 

hund. Exempel på tecknade serier i häftena är de illustrationer som är skapade till de skönlitterära 

texterna för årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4). Konstverk förekommer enbart i provet för årskurs 6 

(Prov 5). De konstverk som finns med i proven är målningar. De schematiska bilderna består av 

ritningar och ordbilder. Det förekommer varken 3D-visualiseringar eller collage i något av 
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proven. Fotografierna avbildar ofta en verklighet eller en situation där folk uttrycker starka 

känslor, till exempel ett fotografi där en rädd flicka sitter i en säng med täcket uppdraget över 

ansiktet, eller ett barn som arbetar.  

 

En större variation av bilderna syns inom provet för årskurs 6 där bilderna har större kategorisk 

spridning och en av de slutsatser man kan dra av tabellen är därför att elever i årskurs 6 förväntas 

ha en bredare bildförståelse. Tabellen visar även att teckningar är vanligt förekommande i flertalet 

prov, framförallt i årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4) eftersom mängden empiri är störst inom det 

materialet. Majoriteten av de tecknade bilderna består av serieteckningar och realistiska teckningar 

vilka förekommer i alla prov. Den första delen av analysen väcker frågor om vilka funktioner som 

bilderna har, vilket jag kommer gå närmre in på under analyskapitlet Bilden i sitt sammanhang. 

Sammanfattningen av tabell 1 talar bara om hur många och vilka typer av bilder som 

förekommer, men inte vilken plats de får i förhållande till andra semiotiska resurser som kan 

tänkas förekomma. För att få svar på den frågan ställs frågor om visuell framskjutenhet i kapitlet 

som följer. 

Visuell framskjutenhet  

Storlek 

I denna del av analysen ligger fokus på vilka element i en multimodal text som blir framskjutna, 

det vill säga kan antas som viktiga enligt semiotisk teori. Framsidan till de text- och bildhäften 

som analyserats består i samtliga prov av en bild som blir visuellt framskjuten tack vare sin 

storlek. Bilderna som smyckar omslagen eller framsidan på häftena tar upp en större yta än texten 

vilket kan tyda på att bilden är överordnad texten. I provet för årskurs 3 från 2011 (Prov 3) är 

bilderna som tillhör sakprosatexterna mindre och därför inte lika visuellt framskjutna som texten, 

medan de som finns i de skönlitterära berättelserna är större. Sidan från sakprosahäftet innehåller 

en text med rubriken ”Stjärnbilder” och beskriver hur stjärnor bildar grupper och mönster. Sidan 

innehåller fem textstycken och längst ned i det högra hörnet finns en bild med bildtexten 

”Stjärnorna i karlavagnen”. Bilden är liten och starkt underordnad texten sett till storlek. På sidan 

i det skönlitterära häftet består texten istället av ett kort stycke på 6 rader. Bilden upptar mer än 

hälften av sidan vilket gör att den blir visuellt framskjuten. I detta fall används alltså resursen 

storlek för att skapa visuell framskjutenhet. I de flesta fall är det dock en relativt jämlik fördelning 

storleksmässigt mellan bilderna vare sig det är skönlitteratur eller sakprosa. Genomgående för alla 

prov är att storlek på bilderna är något som används i olika utsträckning. Till en uppgift från 

provet för årskurs 6 från 2012 (Prov 5) ska eleverna skriva en berättande text utifrån två 

konstverk. Dessa bilder får lika stor yta vilket gör att de intar en jämlik roll i uppgiften. Bilderna 

får dock större utrymme i förhållande till uppgiftsinstruktionerna vilket gör att bilderna är 

överordnade texten. 
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Färg 

Enligt semiotisk teori är även färg ett sätt att skapa visuell framskjutenhet vilket visar sig tydligt i 

delar av proven både för årskurs 3 och 6. Det syns bland annat på framsidan på texthäftet för 

årskurs 6 från 2012 (Prov 5) där en gul bakgrund står i skarp kontrast mot den genomgående lila 

och svarta bilden i mitten av bladet. På ett uppslag i samma häfte finns en färgglad bild på det 

vänstra uppslaget som kallas ”ovanlig punkare” och en text med rubriken ”Våga hälsa på en 

emo” på det högra uppslaget (se Bild 1 och 2). Utrymmet för texten är en halv sida och under 

texten är det tomt. Här är ett exempel där både bildens storlek, men även färg överordnad texten 

på den högra sidan, vilket gör att bilden får mest fokus. Detta eftersom semiotiken uttrycker att 

de visuella resurser som sticker ut på ett eller annat vis överordnas andra delar i en multimodal 

text. Det är även en intressant aspekt att bilden inte stämmer överens med texten med tanke på 

att den föreställer en punkare och textrubriken föreslår att den handlar om en emo. Detta väcker 

frågor om varför den/de som designar proven inte bryr sig om att illustrera en text om en ”emo” 

med en person ur den subkulturen, eller att välja en text om en punkare, speciellt när bilden är 

kraftigt överordnad texten. 

 

 

En av uppgifterna knutna till provet för årskurs 6 från 2012 (Prov 5) är att eleverna ska välja en 

bild som ska passa till en utställning om fritid, och de ska även motivera sitt val. Där återfinns en 

 

Bild 1 och 2: ”Ovanlig punkare” samt textuppslag. Källa: Prov 5 
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bred variation av bilder i olika färger, former och storlekar vilka sinsemellan skapar olika 

hierarkiska roller genom den semiotiska teorin om visuell framskjutenhet. Då eleverna kan välja 

vilken av bilderna de vill använda till uppgiften kan till exempel storleken eller färgen på bilden 

spela en större roll än elevens relation till den i det valet. Den viktigaste aspekten i de bilder som 

finns i texthäftet är att ge eleverna en chans att relatera och motivera valet av bild i förhållande till 

uppgiften, men för att inte bli förvirrade av häftets olika resurser för visuell framskjutenhet bör 

ingen bild överordnas den andra. 

Överlappning, förgrund och kulturella symboler  

En annan resurs för visuell framskjutenhet är användningen av överlappning/förgrund och 

återfinns i många av de bilder som förekommer i proven. Ett exempel är framsidan på bildhäftet 

för ämnesprovet i årskurs 3 från 2009 (Prov 1). I förgrunden står två barn, en flicka och en pojke 

som är klädda i historiska kläder. Fokus ligger på dessa två karaktärer och man får följa dem 

genom provets gång. I bakgrunden skymtar ett hus och ett träd i en lantlig, även den historisk 

miljö, vilket gör att man förstår att de två barnen inte hör hemma i nutid. Även barn räknas som 

en resurs för visuell framskjutenhet enligt sociosemiotiken. De är en kulturell symbol och i varje 

häfte från de nationella proven för både årskurs 3 och 6 föreställer de flesta bilder barn. En 

kulturell symbol kan även bestå av avbildningar som aktualiserar något från en kultur. De bilder 

som avbildar någon form av sport kan ha en visuell framskjutenhet tack vare att idrott är ett 

kulturellt fenomen som är beroende av tid och plats. Detta gäller uppgiften om en berättande text 

eleverna ska skriva utifrån två konstnärliga bilder (Prov 5). ”Skridskoturen” målad av Percy 

Tarrant (se Bild 5) är en bild som ger en visuell framskjutenhet tack vare den kulturella symbolen 

skridskor och Carl Larssons målning ”Lisbeth metar” (se Bild 4) i och med just metningen. 

Beroende på åskådare kan antingen båda, den ena eller andra bilden eller ingen av dem vara viktig 

tack vare de kulturella kopplingar som kan göras. När text och bild är olika stora skapas en 

hierarki i läsningen. De bilder som fungerar informativt bör vara proportionerliga för texten för 

att visa sin viktiga betydelse för förståelsen. Dock förekommer flertalet uppslag från 

sakprosatexterna där texten istället är kraftigt överordnad bilden.  

Bilden i sitt sammanhang 

Bilder ur Prov 5 

Bilderna i de nationella proven förhåller sig på olika sätt till den omgivande texten, och ofta kan 

den relationen vara ganska svag. Sällan saknar en bild en funktion, men de stämmer mer eller 

mindre överens med sammanhanget. I texthäftet till det nationella ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 6 vårterminen 2012 (Prov 5) är temat fritid. 

Flertalet bilder i detta häfte har dåligt eller inget samband med de texter som finns tryckta och 

saknar de fyra funktionerna som bilderna ger till en text vilket förklaras nedan. Dock uppfyller 
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flertalet bilder olika funktioner enligt Nordströms (1984) teori. Bilderna har en funktion till en av 

de uppgifter som formuleras i ett separat papper, vilket i sin tur gör att de inte har någon tydlig 

koppling med texterna i samma häfte som de är tryckta i. 

 

Ett uppslag i samma texthäfte (Prov 5) innehåller en text som kommer från romanen Såld av Sally 

Grindley. Berättelsen handlar om en ung flicka som kommer från en liten by i Kina och hon blir 

såld på grund av fattigdom och tvingas arbeta på en fabrik där de tillverkar nallebjörnar. Bilden är 

ett fotografi på barn som arbetar och där finns ett samband mellan bild och text. Dock avbildar 

fotografiet ett barn som arbetar barfota och i tunna kläder utomhus och bryter sten med hjälp av 

en hammare vilket gör att den saknar vidare samband med texten. Fotografier kan enligt 

Pettersson (2008) betraktas ur en dokumentär och journalistisk synvinkel för att förklara sanna 

avbildningar en verklighet. Fotografiet fokuserar på mottagaren, och därmed blir bilden evokativ 

eftersom syftet är att väcka känslor. Bilden kan även inta en informativ funktion då den beskriver 

en sann bild av vissa barns verklighet. På samma uppslag finns även en bild som är rent dekorativ 

och som därmed saknar funktion i förhållande till texten. Bilden i sig själv har en poetisk funktion 

eftersom bilden står för sig själv och har ett eget ”individuellt” värde. Bilden återfinns på 

kanterna och förekommer på tre sidor där berättelsen Såld upptar textutrymmet. Bilderna består 

av bruna border med svarta och bruna geometriska figurer. Dessa bilder ingår inte heller i den 

uppgift som formuleras i ett separat papper, vilket även det tyder på att dessa faller inom en 

dekorationsfunktion. 

 

Ett annat exempel på när en bild saknar tydligt samband med texten, samt har en evokativ 

funktion är ett annat uppslag som förekommer i texthäftet för årskurs 6 (Prov 5). Texten heter 

”Hoppfulla hundar” och är en artikel från Kamratposten där de intervjuat två systrar som 

tillsammans med sina hundar tränar agility. Överst på sidan finns en bild på en man och en hund 

där den förvånade/rädda mannen hänger efter den glada hunden i ett koppel (se Bild 3). Det 

samband som finns mellan text och bild är enbart hunden eftersom artikeln handlar om en 

hundsport. I övrigt stämmer bilden dåligt överens med innehållet i texten där två tjejer berättar 

om vikten av träning och fokusering för att kunna samarbeta med hundarna. Bilden är placerad 

ovanför texten och tillhör kategorin teckningar. Användningen av just skämtteckningar kan enligt 

Pettersson (2008) innebära en risk då missförstånd lätt uppstår och de bör alltid användas med 

stor urskiljning. Enligt Nordströms (1984) funktionsteori kan bilden falla inom en evokativ eller 

frammanande funktion då bilden inte har något informationsvärde utan istället har en ”rolig” 

framtoning.  
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Bild 3. ”Springande hund”. Källa: Prov 5 

 

I det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 (Prov 5) finns en 

uppgift där eleverna ska välja en av bilderna i texthäftet och förklara varför den passar bra på en 

affisch. Affischen ska höra till en utställning som handlar om ungdomars fritid som biblioteket 

ska anordna. Sett i detta sammanhang ska bilderna ha en strukturerande funktion då de ska ge 

struktur till en text om något eller beskriva något. I den uppgiften står bilderna för sig själva och 

passar inte till någon av texterna de befinner sig på samma sida, eller i samma häfte, som. 

Eleverna har också en skriftlig uppgift där de ska skriva en berättande text där de får välja mellan 

två konstverk och utgå ifrån dessa. Även i denna uppgift får bilderna en strukturerande funktion 

då eleverna ska skriva en berättelse där bild och berättelse tydligt ska höra samman. De två 

bilderna har i detta fall ett bra samband med texten, men här kan istället val av bilder ifrågasättas. 

Detta eftersom att man genom det sociosemiotiska perspektivet undersöker hur semiotiska 

resurser används inom kommunikation beroende på kultur. De två bilderna eleverna har att välja 

mellan är en målning av Carl Larsson (se Bild 4) och en målning av en brittisk konstnär vid namn 

Percy Tarrant (se Bild 5). Sett ur ett andraspråksperspektiv kan båda bilderna ge få associationer 

då Carl Larsson är en typisk svensk konstnär och motivet är en flicka som metar, och den andra 

bilden visar en skridskotur, något som elever från andra kulturer och miljöer kanske aldrig 

kommit i kontakt med. Båda uppgifterna som presenterats ovan är exempel på hur bilder tas ur 

sitt ursprungliga sammanhang och sin ursprungliga funktion för att sedan sättas in i en ny 

kontext.  

 

Konstverk är många gånger svåra att funktionsbestämma eftersom upphovsmannens avsikter inte 

alltid är kända. Vissa konstverk har en emotiv eller expressiv funktion då de illustrerar 

konstnärens själsliga tillstånd och vissa faller inom den poetiska funktionen eftersom bildens 

tyngdpunkt ligger på meddelandet. I detta sammanhang som bilderna är placerade i, alltså till en 

uppgift i provet, kan bildens funktion istället kallas för evokativ eftersom den är kopplad till en 

uppgift där den ska väcka reaktioner hos åskådaren och fungera som en inspirationskälla. 

Svårigheten med dessa två bilder är som tidigare nämnts att de känslor som väcks inte är 

gemensamma för stora grupper och att de kulturella associationerna blir begränsade. 
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Bild 4. ”Lisbeth metar” 
 

Bild 5. ”Skridskoturen” 

 

Bilder ur Prov 1, 2, 3 och 4 

I läshäftet till det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2012 

(Prov 4) handlar en text om ”Den påhittiga människan”. Text och bild är skapade i relation till 

varandra vilket innebär att till en sakprosatext, som texten är, bör bilderna ha en informativ 

funktion. Texten beskriver hur sidentyget skapades och hur sidentråden kommer från 

silkesmaskens kokong. Dock förklaras inte det faktum att silkesmasken som finns i kokongen 

utvecklas till en silkesfjäril och att det är den som avbildas under textstycket. Bilden är liten och 

föreställer en fjäril och dess funktion skulle kunna vara informativ eftersom den kan beskriva 

något som nämns i texten, men istället får bilden stå för sig själv vilket snarare gör den dekorativ. 

 

Ett tydligare exempel på bilder med en informativ funktion finns i ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2011 (Prov 3). I läshäftet ”Himlens stjärnor” som är 

en text skriven av Marie Rådbo och bilderna är skapade av Anna Bengtsson. Flertalet 

illustrationer förstärker de viktigaste bitarna i en text. Två av bilderna ska ha en tydlig förklarande 

funktion då de illustrerar Polstjärnan och stjärnorna i Karlavagnen. Dock är bilderna tagna ur sitt 

sammanhang, det vill säga rymden, och illustreras som prickar och streck. På en av bilderna 

förekommer 7 svarta prickar som ska föreställa stjärnor och där en av de lite större prickarna 

föreställer Polstjärnan. Tack vare en tillhörande bildtext och en pil kan bilden bli mer informativ 

då man förstår att det handlar om en stjärnbild. I det andra läshäftet som heter ”Önskestjärnan” 

är både text och bild sammanhängande och bilderna är förklarande och stöder texten. Flertalet av 

bilderna är informativa till sin karaktär eftersom tyngdpunkten ligger på ämnet och bilderna 

används som ett pedagogiskt redskap. 

 

Vid analysen av ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 

vårterminen 2010 (Prov 2) syns även där flertalet informativa bilder, bland annat i läshäftet ”Lägg 
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ägg” som är skrivet och illustrerat av Lotta Silfverhielm. På framsidan syns dock en bild på en 

kyckling och en reptil som tittar ut ur varsitt ägg. Resten av häftet handlar enbart om fåglar och 

dess ruvning och ägg, vilket gör att reptilen på framsidan kan bli missvisande. Här är ett exempel 

på när bild och text skulle kunna skapa en överföringsfunktion, men när det brister i 

illustrationerna. I texthäftet förekommer ca 1-2 bilder per sida och flertalet bilder har en 

förklarande eller informativ funktion då de beskriver djur och dess ägg i texten som är svåra att 

beskriva med ord. Enbart en av bilderna är svårtolkad eftersom den är svår att se vad den ska 

föreställa och saknar därmed en tydlig funktion till texten. Ytterligare en uppgift till provet för 

svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 från 2010 (Prov 2) är att eleverna ska beskriva 

fåglar och dess ägg. De ska ta tillvara på de fakta som de erhållit när de läst häftet och ta hjälp av 

bilderna. Här återfinns bilderna som eleverna bekantat sig med i häftet och till dessa finns nu 

även en bildtext för att förtydliga vad de föreställer. Här fyller bilderna en struktureringsfunktion 

då de utgör en struktur eller en mall för eleverna att följa när de ska skriva hur mycket de kan om 

fåglar och dess ägg. 

 

I texthäftet ”Människors och djurs språk” från provet för årskurs 3 från 2009 (Prov 1) beskriver 

en text hur olika djur använder sitt kroppsspråk för att uttrycka känslor. Bilderna har främst en 

förklaringsfunktion då de beskriver komplicerade uttryck hos bland annat elefanter, hästar och 

schimpanser. Till flertalet bilder finns en beskrivande bildtext som visar antingen ett glatt 

kroppsspråk eller ett argt kroppsspråk. Bilden med elefanterna skiljer sig dock då en och samma 

bild visar tre olika sorters beteende. Detta kan motverka den förklarande funktionen eftersom 

eleverna måste tyda texten och para ihop den med rätt del av bilden för att göra text och bild 

begriplig. I en annan uppgift från samma prov ska eleverna skriva en berättelse som handlar om 

rädsla. De får om de vill ta hjälp av två fotografier som finns i ett bildhäfte. Båda dessa är 

fotografier och föreställer barn som befinner sig i en säng. Ena bildtexten förklarar att det är tre 

pojkar som tittar på tv. Den andra bildtexten beskriver en rädd flicka i sängen och i bakgrunden 

syns en vargsilhuett. Trots att pojkarna ser rädda ut beskrivs de inte så. De fotografier som 

presenteras i bildhäftet har en evokativ funktion då de ska väcka en reaktion hos mottagaren och 

känslorna är tydligt projicerade på fotografierna.  

Citat- och rekonstruktionsbilder 

Några bilder som förekommer, exempelvis konstverket skapat av Carl Larsson, är de som inte är 

direkt skapade till texten, utan tagna från en kontext och satt i en annan. Dessa så kallade 

citatbilder (Pettersson, 2008) är de bilder som inte var avsedda till undervisning i sin ursprungliga 

form och funktionen med bilden var därmed också en annan. En bild kan givetvis ha en 

pedagogisk funktion i sammanhanget trots att grundfunktionen varit en annan och kan bland 

annat användas för att väcka känslor hos den som betraktar bilden. Ett tydligt exempel på detta är 

de bilder som ska ligga till grund för skapandet av en berättande text. Av de prov som analyserats 
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där sådana bilder förekommer så gäller det främst de nationella proven i svenska och svenska 

som andraspråk för årskurs 6 från 2012 (Prov 5), men även i provet för årskurs 3 från 2009 (Prov 

1). I provet för årskurs 6 från 2012 (Prov 5) består dessa bilder av 6 fotografier, 3 teckningar och 

3 konstverk. För årskurs 3 (Prov 1) är det 2 fotografier. Den evokativa funktionen tycks 

framträda när uppgifterna är utformade så att bilderna ska fungera som inspiration. Som tidigare 

nämnts används ofta fotografier inom journalistiska och dokumentära sammanhang vilket 

tillskriver dem en form av sanning. Pettersson (2008) beskriver att fotografier är mångtydiga och 

att de främst används i läromedel för att ”visa, dokumentera och konkretisera hur någonting ser 

ut [...]” (Pettersson, 2008, s.80). I dess ursprungliga kontext kan det vara svårt att 

funktionsbestämma ett fotografi. Motsatsen till citatbilder är det som kallas för 

rekonstruktionsbilder (Selander, 1991) och är framställda för ett specifikt läromedel. Dessa är mer 

vanligt förekommande i proven för årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4). 

Sammanfattning av funktioner 

Under analysens gång har det visat sig att de flesta bilder fyller någon form av funktion till texten. 

Dock har det dykt upp ett antal bilder som saknar denna viktiga aspekt. I häftet till provet för 

årskurs 6 från 2012 (Prov 5) förekommer flertalet bilder som saknar funktion till texten. De 

fungerar som dekoration eller utfyllnad och klassas enbart som estetiska bilder eftersom de inte är 

kopplade till texten eller någon övrig uppgift. Anledningen till att använda bilder utan funktion till 

texten kan ha flera orsaker. Dels sett ur en layout aspekt där bilden fungerar som en form av 

utfyllnad för att ett uppslag ska se bra ut kompositionsmässigt. Ett exempel på det är en sida i 

provet för årskurs 6 från 2012 (Prov 5). Sista sidan i texthäftet innehåller en förteckning över 

texter och bilder som används i provet. Hälften av sidan upptas dock av ett fotografi där en flicka 

sitter med sin mobiltelefon. En annan orsak till de bilder som saknar funktion kan vara att 

bilderna fungerar motiverande för eleverna där till exempel en rolig bild används för att locka 

uppmärksamhet (se bild 3 för exempel). Provet för årskurs 6 från 2012 (Prov 5) får tala för sig 

även i detta fall då utfyllnad i form av färgglada border och cirklar fungerar dekorativt. De flesta 

av de bilder som förekommer i proven för årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4) är så kallade 

rekonstruktionsbilder vilket gör att de är unikt skapade till texten. Dock finns inga texter och 

bilder som är unikt skapade för just de nationella proven utan de är tagna från tidigare 

publicerade barn- och ungdomsböcker, tidsskrifter med mera. Samtliga av de bilder som är 

skapade till texten fyller en tydlig funktion då de uppnår någon eller flera av de funktionskriterier 

som analysen baseras på. 

Skillnader inom och mellan årskurs 3 och 6? 

Både årskurs 3 och 6 lyder under läroplanen Lgr11. Dock är mål, syfte och centralt innehåll 

annorlunda formulerat beroende på årskurserna och det borde därmed påverka innehållet i de 

nationella proven. Givetvis bör även svårighetsgraden mellan årskurserna successivt öka, och det 
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gäller såväl skriftspråk som bildspråk. I denna analys är det svårt att finna generella belägg för att 

visa att bildernas funktion och typ varierar mellan årskurs 3 och 6 baserat på den ojämna 

fördelningen av empirin. Enbart ett prov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 

finns tillgängligt (Prov 5), och den resterande empirin består av 4 prov från årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 

& 4). Anledningen till detta förklaras tidigare av att vissa prov är sekretessbelagda och därmed 

oåtkomliga. Däremot kan det urskönjas vissa mönster i proven om en analys görs av innehållet 

mellan olika prov för samma årskurs vilket gör att denna del av analysen blir relevant. Det är även 

intressant att diskutera de skillnader som är uppenbara trots den begränsade empirin vilket kan 

motivera att vidare forskning behövs inom området. 

 

Både utformningen och bildkategorierna skiljer sig åt mellan årskurs 3 och 6. Som nämnts ovan 

är användandet av teckningar, som illustreras i tabell 1, mest frekvent använda i proven för 

årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4). Texterna och bilderna är ofta tagna från skönlitterära böcker eller 

sakprosaböcker där en författare och illustratör samarbetat för att skapa bilder med en funktion 

till det skrivna ordet, vilket gör att det övervägande bildmaterialet består av rekonstruktionsbilder. 

I årskurs 6 återfinns en bredare variation av bildkategorier där ingen av bilderna är direkt skapade 

för provet eller texterna, mer än de som är dekorativa. De bilder som inte är skapade i 

förhållande till texten har en bredare tolkningsmöjlighet och innehar olika funktioner och resurser 

för visuell framskjutenhet. I årskurs 6 (Prov 5) krävs därmed en utvecklad förmåga att kunna 

tolka de bilder som förekommer. Detta gäller inte bara förmågan att tolka en bilds funktion, utan 

de måste även kunna sålla bort de bilder som enbart finns där som utfyllnad. I detta fall saknas 

den koppling mellan semiotiska resurser som möjliggör ytterligare förtydligande. Det 

förekommer bilder i proven för årskurs 3 som även de saknar en funktion och det är kanske där 

det är ännu mer kritiskt att diskutera bilderna utifrån denna aspekt. Detta eftersom eleverna som 

möter bilderna är yngre och deras bildförmåga kan antas vara mindre utvecklad än de i årskurs 6. 

Detta är även viktigt ur ett samhälleligt perspektiv, vilket nämnts tidigare, eftersom förmågan att 

sålla bilder i en multimodal värld räknas som viktig kunskap.  

 

De mönster som uppstår mellan proven i årskurs 3 från olika år är svåra att definiera. Antalet 

bilder från 2009 (Prov 1) tycks ha minskat och har sedan 2010 (Prov 2) legat på ett jämnt antal. 

Sedan nya läroplanen trädde i kraft 2011 syns inte många skillnader mellan bilderna i proven för 

årskurs 3 och materialets utformning där sakprosa och skönlitterär text är huvudfokus. Något de 

har gemensamt är att teckningar är de bildtyper som dominerar och även det som kallas för 

inspirationsbilder. Till varje prov tillhör en bild som används för att motivera eleverna till att 

antingen skriva en text eller leva sig in i en berättelse. Eftersom empirin för årskurs 6 enbart 

består av prov från ett år (Prov 5) går det inte att jämföra inom årskursen. Det hade däremot varit 

en intressant del att analysera om material fanns att tillgå. 
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Diskussion 

Eftersom en uppsats är begränsad till sin natur kunde analysen inte omfatta mer än en liten del av 

de aspekter ett nationellt prov innehar. Den dominerande bildformen i det analyserade materialet 

består av teckningar, och till proven för årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4) är samtliga 

rekonstruktionsbilder som är skapade i förhållande till texten. Det gäller inte för årskurs 6 (Prov 

5) där Tabell 1 visar en större variation mellan de olika bildkategorierna. Något som kan tyckas 

anmärkningsvärt är det faktum att ingen av bilderna i texthäftet för årskurs 6 (Prov 5) är enkom 

skapade till de texter som förekommer.  

 

Vilka funktioner har då bilderna i förhållande till de nationella proven? Det förekommer en bred 

variation av funktionstyper bland de olika bilderna och den dominerande funktionen tycks vara 

informativ eller evokativ. Den funktion hos bilderna som inte finns representerad i materialet är 

den sociala funktionen. En eller flera bilder stämde överens med flera funktionsbestämningar, 

och där var konstverk vanligt förekommande eftersom det är svårt att bestämma funktionen då 

skaparens avsikt med konstverket är okänt. Tolkningsutrymmet i en bildanalys är även det ganska 

stort vilket kan göra att en bild kan tolkas ha olika eller fler funktioner. Bilderna i proven för 

årskurs 3 (Prov 1, 2, 3 & 4) har överlag en tydligare funktion till texterna eftersom många bilder 

är så kallade rekonstruktionsbilder. De är skapade i förhållande till de texter som förekommer, är 

ofta informativa och fyller därmed en funktion. Enligt den sociosemiotiska teorin kan bilder 

användas för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang till en text, och detta syns tydligt i 

många fall av sakprosatexterna. Dock är vissa bilder något otydliga och skulle behöva förtydligas 

alternativt förändras för att ge textinnehållet rättvisa. Detta gör att flera bilder saknar relevant 

funktion till texten och finns enbart där som en layout-, utfyllnads- eller dekorationsfunktion. 

Detta kan givetvis ifrågasättas ur ett lärandeperspektiv och både Rune Pettersson (2008) och 

Waern m.fl (2004) samt Levin m.fl (1987) rekommenderar att utesluta eventuella bilder i 

läromedel som enbart är där som dekoration eftersom det inte bidrar till lärande. Detta påpekar 

även Skolverket som ett problem (2015a) då de skriver att bilder inte automatiskt underlättar 

texten eller kan tala för sig själva. De estetiska eller motiverande aspekterna i en bild överväger 

dock inte det faktum att bilderna varken underlättar textförståelsen eller fungerar som stöd till 

texten vilket fokus bör antas vara i de nationella proven. Provet för årskurs 6 (Prov 5) skiljer sig 

på så sätt att de använder sig av konstverk där eleverna får i uppgift att skriva en berättande text 

utifrån en av dessa. I den nationella utvärderingen för ämnet bild (Marner m.fl, 2005) visade 

resultaten att knappt hälften av eleverna kunde knyta an när de såg konstbilder vilket kan 

innebära ett problem när uppgifterna går ut på just detta.  
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Ett annat problem med de konstverk som uppgiften är baserad på är det faktum att elever med 

svenska som andraspråk kan ha svårt att bygga en berättelse utifrån bilder som är kulturellt 

betingade. Den ena målningen är gjord av en svensk konstnär vid namn Carl Larsson (Bild 4) 

som är känd för sina typiskt svenska porträtt. Den andra bilden föreställer en skridskotur (Bild 5), 

vilket kan vara ett fenomen vissa elever aldrig kommit i kontakt med. En bristande 

igenkänningsfaktor är något som Maria Eriksson (2015) tagit upp i sin avhandling som en möjlig 

orsak till att elever med svenska som andraspråk presterar sämre på de nationella proven. 

Aronsson (1983) påpekar i sin avhandling att anledningen till att vissa bilder fungerar bra i 

undervisningssammanhang är tack vare att läraren sätter bilden i en kontext och samtalar om den. 

Under de nationella proven har läraren ett begränsat handlingsutrymme vilket påverkar samtalen 

kring både text och bild. Val av bilder till texthäftet för årskurs 6 (Prov 5) skulle därför kunna 

väljas ut mer noggrant sett ur ett mångkulturellt perspektiv eftersom de ska nå ut till en så bred 

publik som möjligt med många olika bakgrunder och förutsättningar. Detta stärks av Baggers 

(2008) avhandling där hon skriver att man bör uppmärksamma förutsättningarna för testandet, 

alltså om innehållet är relevant för alla som deltar i provskrivningen. 

 

I analysdelen om visuell framskjutenhet tycks storlek och färg vara de viktigaste komponenterna, 

även om de andra resurserna också får ett visst utrymme. Det finns en bred variation av bilder i 

olika färger, former, storlekar och med eller utan överlappningar. De flesta texthäftena har en stor 

bild på framsidan och att använda stora bilder på framsidan kan tolkas som motiverande och 

inspirerande och bör förklara något av innehållet i häftena. Den kulturella symbolen barn 

fungerar som en visuell resurs för framskjutenhet och förekommer i nästan varje prov. Något 

som kan uppmärksammas är det faktum att de kulturella symbolerna är som det låter beroende av 

kultur, vilket kan leda till att vissa elever från en del kulturer blir uteslutna. Slutligen visar det sig 

att i sakprosatexterna är texten i flera fall överordnad bilden storleksmässigt, och tvärtom för de 

skönlitterära berättelserna. Detta kan leda till att eleverna prioriterar det skrivna ordet i 

sakprosatexterna, vilket gör att de informativa bilderna inte anses lika viktiga, trots att de har en 

relevant funktion till texten. Det faktum att proven är multimodala och innehar flera semiotiska 

resurser är positivt, vilket avhandlingen Memory for pictogram, pictures, and words separately and all mixed 

up (1982) styrker eftersom de bevisar att kombinationen text och ord har en starkare plats i 

minnet. 

 

Forskningsfråga nummer 2 användes för att undersöka de eventuella skillnader som uppträtt 

mellan och inom årskurs 3 och 6. Ett av resultaten visar det faktum att den kategoriska 

bildspridningen är större för årskurs 6 vilket kräver att de äldre eleverna har en bättre förmåga att 

analysera bilder. Något gemensamt för alla proven är att eleverna måste kunna läsa flera typer av 

bilder för att förstå dess funktion, vilket inte alltid är givet i proven. En del bilder saknar 

bildtexter, saknar visuell framskjutenhet och/eller fyller en svårtolkad funktion till texten. De 



 

 33 

slutsatser man kan dra av det frisläppta provet för årskurs 6 är att eftersom det är tillgängligt för 

yttre observatörer så kan uppgifterna inte återanvändas, åtminstone inte i sin ursprungliga form. 

Antalet frisläppta prov för årskurs 3 är betydligt fler, och det leder givetvis även till frågan om det 

materialet ständigt förnyas i relation till årskurs 6. En annan viktig punkt att tänka på är det 

faktum att det gått fyra år sedan de senaste proven släpptes, och mycket i proven kan ha 

förändrats under denna tid. En förnyelse av material av prov som inte längre råder under 

sekretess vore välkommet för vidare studier. Proven mellan 2009 och 2010 skiljer sig inte så 

mycket åt i sin utformning och detta kan diskuteras eftersom skillnaderna mellan den föregående 

läroplanen Lpo94 och den nuvarande Lgr11 skiljer sig åt markant, bland annat genom det nya 

betygsystemet. Det kan även tyckas att i ett så viktigt material som de nationella proven är för en 

jämlik bedömning borde mer av materialet vara skapat enkom för bedömningen. Ingen av 

texterna eller bilderna är skapade enbart för de nationella proven, utan de texter och bilder som 

förekommer är tagna från redan existerande böcker, tidningar etc. Att ingen bild är direkt skapat 

till provet kan även ha en positiv aspekt sett ur den synvinkeln att det material som används i 

proven är något som eleverna kan stöta på och vara tvungna att hantera i det vardagliga livet. I 

denna studie visar det sig att de visuella resurser som förekommer i de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och 6 inte alltid fyller en funktion i förhållande 

till texten. Den hypotes jag formulerat inför studien, att man kan anta att bilderna bör fungera 

informativt och stödjande för alla elever oavsett bakgrund och ålder, stämmer alltså inte alltid. 

Detta ställer flertalet följdfrågor som bör tas i hänsyn till vidare forskning som diskuteras under 

kapitlet konklusion.  
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Konklusion 

Denna studie antyder att förmågan att analysera bilder är viktig för både lärare och elever 

eftersom de nationella proven innehåller en bred variation av bilder med många olika slags 

funktioner. Liksom Vetenskapsrådet (2010) har skrivit så är det jämförelsevis få avhandlingar 

som ägnar sig åt provredskapens kvalitet eller elevernas upplevelser av bedömning. Detta är ett 

mycket aktuellt forskningsområde då bedömning intar en allt större roll i Sveriges skolor. Varje 

elev i svensk skola möter någon gång ett nationellt prov, och forskning i form av observationer 

och intervjustudier bör bedrivas där forskarna undersöker hur provsituationen påverkar elever i 

alla åldrar. Intervjustudier kan även genomföras med de provkonstruktörer som arbetar med just 

nationella prov och det faktum att proven från 2009 och 2010 (Prov 1 & 2) inte skiljer sig så 

mycket från proven från 2011 och 2012 (Prov 3 & 4) för årskurs 3 är intressant. Vidare forskning 

skulle kunna bedrivas via renodlade innehållsanalyser av proven, eller jämförelse mellan olika 

ämnen, för att upptäcka eventuella skillnader och likheter. Ett sätt att arbeta vidare utifrån denna 

studie kan vara att se om några mönster finns att se mellan elevers val och motivering av bilder 

och dess funktion och visuella framskjutenhet. Väljer eleverna den mest färgglada bilden, eller 

den största? Vilken av de konstverk som förekommer i provet för årskurs 6 genererar flest 

berättande texter med högt betyg? Givetvis bör även mer forskning beröra flertalet semiotiska 

resurser inom bedömningen såsom bild och ljud och hur de kan påverka lärandesituationen. 

 

Instruktionerna för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk uttrycker sig att 

lärare och elever ska samtala om text och bild. Som lärare är vi tvungna att genomföra de 

nationella proven under vissa årskurser och att ha kännedom om provens struktur och innehåll 

kan därför förbereda både oss och eleverna. Att vara kritisk inför det informationsflöde som man 

utsätts för varje dag är inte helt okomplicerat och det är detta som gör att bildanalyser är en del i 

dagens samhälle, och att ge eleverna chansen att förvärva sådana kunskaper i skolan är 

ovärderligt. Vi ska enligt läroplanen bedöma eleverna enligt en individualiserad undervisning som 

utgår ifrån elevernas förutsättning och bakgrund, men för att göra detta krävs bedömningsverktyg 

som gör det möjligt. Bild i bedömning är därför ett högst aktuellt forskningsområde, vilket gör att 

detta arbete kan fungera som en inspirationskälla till vidare studier, och den kommer även hjälpa 

mig i mitt framtida yrke.  
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