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Sammanfattning 
Denna studie syftade till att undersöka bilders syfte i relation till läsaren i naturvetenskapliga 

läroböcker samt vilka meningar bilder i naturvetenskapliga läroböcker erbjuder läsaren. 

Analysmetoden som användes i denna undersökning är framtagen utav Dimopoulos, 

Koulaidis och Sklaveniti. Metoden används för att analysera vilken relation bilderna har som 

syfte att ha med läsaren samt hur abstrakta bilderna är. Fyra biologikapitel, fyra fysikkapitel 

och fyra kemikapitel från tre olika läroböcker i naturvetenskap skrivna för klass 4-6 

analyserades. Resultaten visade att bilderna till största del i alla ämnen inte hade som syfte att 

ses som abstrakta utan istället ville göra det enkelt för läsaren att förstå dem. 

Abstraktionsgraden bestämdes av flera olika komponenter tillsammans. Antingen befann de 

sig på samma nivå som läsaren eller så hade de som syfte att vara mindre dominanta än 

läsaren. Resultaten visade också att det var en större spridning ifråga om bilderna hade som 

syfte att skapa en intim eller opersonlig relation med läsaren. Bildernas abstraktionsgrad var 

inte stark för någon av bilderna.   

 
 
 
Nyckelord: Bildanalys, klassifikation, inramning, formalitet, naturvetenskap, läroböcker.    
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1. Inledning   
Naturvetenskap och användningen utav bilder som kunskapskälla har länge gått hand i hand 

och inom naturvetenskap används ofta bilder än då de anses kunna ha ett mer komplett och 

detaljerat sätt att förklara olika fenomen och objekt (van Leeuwen, 2008).  När jag har varit 

ute på verksamhetsförlagd utbildning i klass 4, 5 och 6 har läromedel som läroböcker varit en 

självklar del utav undervisningen för lärarna på skolan.  Läromedlen har bestått av skrift och 

bilder. De naturvetenskapliga texterna är fyllda med olika sorters informativa bilder som 

eleverna ska tolka tillsammans med skriften. Bilderna som används i naturvetenskapliga 

texter bär ofta på kunskap (Kress med flera, 2001) och agerar inte enbart som 

intresseväckande utan är en kompletterande del av texten.  

 

Innan år 1974 så granskade staten alla läroböcker innan de gavs ut och kunde användas i 

undervisningen. Ansvaret för läroböckers kvalité låg hos staten och inte hos läraren 

(Calderon, 2015). Granskningen skedde eftersom man ville att läroböckerna skulle vara 

skrivna med kursplanen som föredöme. Staten granskade även läroböcker för att se om de var 

objektiva och använde ett korrekt språkbruk. Detta har förändrats sedan dess. Granskningen 

av läroböcker sker nu främst av lärarna på skolan. Det ingår i deras arbete att kunna analysera 

läroböcker och utefter den analys välja en lärobok som överensstämmer med den nuvarande 

läroplanen, klassen och lärarens egen undervisning (Skolverket, 2016).  

 

Den utmaning man står inför som lärare är att analysera de läromedel som finns på skolan och 

därefter reflektera över vilket läromedel som är bäst anpassat efter den nyaste läroplanen, 

klassen och ens egen undervisning. Man får då inte endast se till skriften utan måste ta in 

läromedlets helhetsperspektiv. Inom naturvetenskap spelar läromedels användning av bilder 

en stor roll då olika informativa bilder som bär på kunskap ofta används för att skapa och 

kommunicera mening (Säljö, 2010, s. 160-166).  

2. Tidigare forskning 
Denna rubrik innefattar den tidigare forskning som jag har hittat om ämnet och som jag anser 

är relevant för mitt arbete. Den tidigare forskningen består till största del av vetenskapliga 

artiklar som har publicerats av flera olika vetenskapliga tidskrifter. 
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Jag har endast använt mig av avhandlingar som granskats innan de publicerades genom att 

ange att avhandlingarna ska vara Peer Reviewed. Jag har vidare begränsat mina sökningar 

genom att endast studera material inom disciplinen utbildningsvetenskap.  

2.1. Bilder och deras syfte i läromedel  
Sibanda och Sibanda (2013) skriver i sin artikel om en undersökning de gjorde där de 

studerade fem engelska läroböcker för klass 4 i Sydafrika. Syftet med deras studie var att 

undersöka hur bilderna i läroböcker används för att förstå den dolda mening som finns i 

texten, det de kallar för visuell literacy. Författarna beskriver visuell literacy som förmågan 

att skapa och tolka meddelanden och kunskap i den visuella domänen. Visuell literacy innebär 

att läsaren måste använda sig av flera semiotiska resurser då de ligger till grund för både 

visualiseringen utav objekt, symboler och händelser men även tolkningsförmågan utav de 

visuella komponenterna. I visuell literacy ingår förmågan att kunna analysera bilders 

betydelse, sanning, värde och giltighet i det forum de är skapade i (Sibanda & Sibanda, 2013).   

De kriterier Sibanda och Sibanda hade när de valde böckerna som de skulle studera var att de 

skulle vara publicerade nyligen samt att läroböckerna aktivt användes i skolor i östra 

kapprovinsen i Sydafrika. De valde att bryta ner undersökningen i sju olika kategorier. Den 

första kategorin undersökte hur bilderna i böckerna var fördelade. Det som undersöktes i 

kategori ett var hur ofta bilder förekom i läroböckerna samt den procentuella andelen utav 

bilder på människor, djur, icke levande objekt och kort tagna med kamera. Deras resultat 

visade att i tre av läroböckerna så förekom det mer än en bild per sida, mellan 1,5-1,8 bilder 

per sida, och i de två andra så förekom det ca en halv bild per sida. Det förekom mest bilder 

på människor i fyra av böckerna. I en av läroböckerna förekom bilder på djur mest. I fyra av 

böckerna förekom kort tagna med kamera minst, i en av läroböckerna förekom icke levande 

objekt minst.  

 

Den andra kategorin representerade bildernas komplexitet i läroböckerna. Denna kategori 

delades in i fyra underkategorier som representerade mängden av visuell literacy som 

behövdes för att förstå bilderna i läroböckerna. Underkategorierna var: ingen visuell literacy 

vilket innebär bilden inte kräver någon visuell literacy; lite visuell literacy vilket innebär att 

bilden kräver en liten mental ansträngning när den tolkas för att förstås; måttlig visuell 

literacy vilket innebär bilden kan tolkas med hjälp av inget till lite stöd och; avancerad visuell 

literacy vilket innebär att bilderna kräver för hög visuell literacy. I fyra läroböcker innehöll 

över 90 % av bilderna ingen visuell literacy och i en av dem innehöll över 80 % av bilderna 
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ingen visuell literacy. 0-1 % utav bilderna i alla läroböcker hamnade i underkategorin 

avancerad visuell literacy. I fyra läroböcker innehöll 0-1 % av bilderna måttlig visuell literacy 

och i en lärobok innehöll 4 % av bilderna en måttlig visuell literacy.  

 

Den tredje kategorin fördelade hur väl bilderna och texten samspelade med varandra med 

hjälp av tre underkategorier. Underkategorierna var inget förhållande, vagt förhållande och 

nära förhållande mellan text och bild. 70-77 % av bilderna i läroböckerna visade sig ha en 

nära relation med texten. Med det menar författarna att bilderna och texten innehåller samma 

information. Det texten informerar läsaren om illustreras i bilderna. 0-3 % av bilderna i 

läroböckerna hade ingen relation till texten. Vad bilden representerade nämndes inte i texten 

varken rätt ut eller som en underliggande betydelse.  

 

Kategori fyra representerade hur väl texten i läroböckerna uppmärksammade bilderna 

eftersom det fastställer en förståelse för bildens koppling till texten (Sibanda & Sibanda, 

2013).  Bilderna är indelade i underkategorier två underkategorier vilka är Bilder med 

uppföljning och Bilder utan uppföljning. En bild som inte har någon uppföljning nämns då 

inte i texten medan en bild som har en uppföljning refereras till i texten. Sibanda och Sibanda 

säger att (2013) det finns underliggande antaganden att läsaren själv ska göra kopplingen 

mellan text och bild.  I två av läroböckerna var 94 % av bilderna utan uppföljning. I den 

lärobok som hade lägst procentandel bilder utan uppföljning hade 76 % av bilderna ingen 

uppföljning.  Resterande bilder i läroböckerna hade uppföljning. De bilder som hade en 

uppföljning i lärobokens text delades in i underkategorierna Ytlig uppföljning och Detaljerad 

uppföljning. De flesta bilderna hade en ytlig uppföljning, 63-88 % utav bilderna med 

uppföljning, vilket betydde att texten då uppmuntrar läsaren att studera bilden ytligt och inte 

göra en djup tolkning av den medan resterande bilder med uppföljning, 11-37 % av bilderna 

med uppföljning, hade en detaljerad uppföljning där texten uppmuntrade läsaren till en 

djupare tolkning av bilderna och att bilderna studerades noggrannare. Författarna undersökte 

även uppföljningens utformning. De fann att uppföljningen skedde på tre olika sätt i 

läroböckerna. Genom frågor, uppgifter eller förklaringar i texten uppmanades läsaren att 

studera bilderna.  

 

Den sista kategorin behandlade hur väl bilderna bidrog till att skapa förståelse för innehållet i 

den del av texten där de var placerade. De delade in kategorin i fyra underkategorier som 

spann mellan Inget bidrag till Totalt bidrag till texten. Inget bidrag betydde då att bilderna 
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inte bidrog alls till texten och förståelsen för texten skulle inte förändras om man tog bort 

bilden medan Totalt bidrag betydde att bilden var den enda källan till information och 

förståelse. De tre underkategorierna mellan Inget bidrag och Totalt bidrag var Litet bidrag, 

Signifikant bidrag och Stort bidrag där Litet bidrag betydde att bilden bidrog till den mindre 

delen av förståelsen i jämförelse med texten, Signifikant bidrag betydde att bilden och texten 

förmedlade en lika stor mängd förståelse och Stort bidrag betydde att bilden var den största 

källan till information och förståelse. Av de fem läroböckerna hamnade runt 46-67 % av deras 

bilder under underkategorin Inget bidrag.  Endast en bok hade en bild som stod för det totala 

bidraget. I samma bok bidrog 2 % av bilderna till en signifikant förståelse, ingen annan bok 

hade bilder som bidrog till denna underkategori. 27-41 % av bilderna i alla läroböcker bidrog 

med en liten del utav förståelsen. Allt som allt fanns det inte, förutom i en bok, en högre eller 

totalt bidrag av förståelse. Runt hälften av bilderna i böckerna bidrog inte till förståelsen i 

texten.    

 

När artefakter omvandlas till bilder i en lärobok så går vissa saker förlorade och andra saker 

vinns (Bezemer & Kress, 2008). Bilden blir inte säregen och specifik men den utvecklar 

istället en generalitet i jämförelse med artefakten. När artefaktens material, tre-dimensionalitet 

och storlek går förlorad visar bilden upp ett ideal och en generalitet som annars inte går att 

fastställa med endast en artefakt.  

 

Styliandou (2010) skriver i sin avhandling om sin bildanalys som ska förmedla energi-

begreppet (i ämnet fysik) i en lärobok skrivna för tolvåringar. Hon gör sedan en undersökning 

gällande hur elever i tolvårsåldern från Storbritannien tolkar dessa bilder. Hon såg bland annat 

i sin undersökning att vissa bilder inte förmedlade det illustratören var ute efter eftersom de 

var för oorganiserade och inte konkret beskrev begreppen. Svårigheterna grundades i att 

läsaren hade svårt att se kopplingen mellan begreppet och bilden då den presenteras utan ett 

välförankrat stöd i texten samtidigt som den är belamrad med för många visuella delar som 

inte arbetar ihop för att skapa ett helhetsintryck. Styliandou ger som förslag att man ska vara 

försiktig och känna till avsikten med bilden innan man integrerar flera bilder till en enda 

eftersom bilderna som integrerats mening och kunskapsinnehåll ibland inte stämmer överens 

med den sammansatta bildens mening och kunskapsinnehåll.  

Utifrån de andra bilderna hon analyserade kom hon fram till att illustratörer borde sparsamt 

använda sig av både symboliska och verklighetstrogna delar av samma bild. Hon såg även att 

illustratören ska vara uppmärksam på vad hen vill ha sagt med bilden så att rätt element i 
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bilden bärs fram då bilden kan ha oavsiktliga element som förstärks utan att författaren själv 

är medveten om det. Styliandou fann även i sin studie att liknande symboler som hade en 

skild betydelse i olika situationer användes på liknande sätt vilket kunde skapa en förvirring 

hos eleverna. Hon ger som förslag i sin avhandling (2010) att dessa symboler kan särskiljas åt 

genom att man använder dem på olika sätt i de olika representationerna så att man ser en 

distinkt skillnad mellan dem.  

 

Utifrån dessa vetenskapliga artiklar ser det ut som om bilder ofta kan skapa förvirring då de 

används på fel sätt i läromedel samt att de ibland inte bidrar till texten eller att texten inte 

bidrar och hänvisar till bilden. Bilderna som Sibanda och Sibanda analyserade var ofta inte 

utmanande för läsaren och krävde väldigt lite mental ansträngning för att förstås. Kress och 

Bezemer fyller på med att avbildningar utav en artefakt kan göra så att vissa attribut som 

artefakten hade går förlorade i avbildningen samtidigt som andra attribut som artefakten inte 

hade går att finna i bilden. Slutligen pratar Styliandou om hur bilder använda i fysiktexter kan 

ses som oorganiserade och svåra att tolka för elever beroende på bland annat bildernas 

innehåll av olika symboler. Det som då blir intressant att undersöka för mig är vad dessa 

bilder som används i läromedel i naturvetenskap har för sorts meningserbjudanden och vilket 

syfte bilderna har i med relationen till läsaren. 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bilder som används i läromedel i naturvetenskap. 

Undersökningen ska fokusera på vilket syfte bilderna har i reltionen till läsaren och hur 

skillnaden i bildernas utformning kan påverka denna relation. Det är också intressant att se 

om det finns några skillnader eller likheter mellan ämnena som bakas i naturvetenskap, det 

vill säga biologi, fysik och kemi, då jag inte hittade någon tidigare forskning som jämför de 

olika ämnena. Dock kan det förekomma sådana jämförelser men jag lyckades inte hitta dem 

när jag gjorde mina förundersökningar till den tidigare forskningen till min uppsats.  

 

Denna frågeställning har jag formulerat utifrån det angivna syftet:  

• Vilka syften har bilderna med deras utformning när det kommer till relationen till 

läsaren?  
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• Hur skiljer sig de olika ämnena inom naturvetenskap, det vill säga biologi, fysik och 

kemi, åt och hur liknar de olika ämnena inom naturvetenskap varandra gällande den 

första frågan? 

4. Teoretisk grund 
Under denna rubrik kommer jag att presentera en teori utvecklad till en metod som 

Dimopoulos, Koulaidis och Sklaveniti har skrivit en vetenskaplig artikel (2003) om vilken jag 

kommer att använda mig av i min studie. .  

4.1. Analys av bilder  
Dimopoulos, Koulaidis och Sklaveniti skriver i sin artikel (2003) om ett sätt att analysera 

användningen utav bilder i skolans naturvetenskapliga läroböcker. De valde att analysera 

bilderna i sex naturvetenskapliga läroböcker skrivna för elever som går låg- och mellanstadiet 

i Grekland samt 1867 naturvetenskapliga och tekniskt inriktade tidningsartiklar som 

publicerats i fyra olika grekiska tidningar med stor spridning nationellt. Deras metod var en 

socio-semiotisk analys som de delade upp i tre huvuddelar. Den första delen behandlade hur 

bilden skulle klassificeras. Detta valdes utifrån bildernas typ samt deras funktion. De olika 

typerna bilderna blev indelade i var: realistiska bilder, konventionella bilder och en blandning 

av båda föregående typerna. Realistiska bilder är bilder av objekt eller händelser som 

porträtterar objektet eller händelsen som det ser ut i verkligheten medan konventionella bilder 

är bilder som representerar verkligheten på ett kodat sätt som till exempel grafer, kartor och 

diagram. Bilderna som är en blandning av dessa två typer av bilder, realistiska och 

konventionella bilder, innehåller element från båda typerna och faller då in i den sista 

typkategorin som författarna kallar hybrider. Funktionen delades in fyra kategorier: 

berättande, klassifikation, analytisk och metaforisk funktion. De berättande bilderna är de som 

föreställer händelser, till exempel olika cykler som vattnets kretslopp där vattnets olika 

aggregationsformer och vattnets cykel kan visas med hjälp av bland annat pilar och lite text. 

Även bilder som innehåller en händelse som inte direkt pekas ut som till exempel ett kort där 

en person kastar en boll utan tillhörande förklaringar har en berättande funktion. Där förklaras 

inte händelsen eller objektet ingående i jämförelse med bilden med vattnets kretslopp som 

innehåller pilar som visar på kretsgången utan den berättande funktionen ligger i händelsen i 

bilden. De bilder som hamnar under funktionen klassifikation föreställer olika samband eller 

förhållanden mellan människor, platser eller objekt som till exempel bilder på olika hierarkier 

inom djurriket som en näringsväv. Analytiska bilder är till exempel bilder som föreställer en 
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anatomisk del där alla smådelar är utmärkta. Analytiska bilders fokus ligger på relationen 

mellan olika delar utav en helhet. De beskriver vad någonting består av eller är. En bild med 

en analytisk funktion kan till exempel vara en kroppsdel som örat där varje liten del är utritad 

och namngiven. Analytiska bilder behöver inte ha namngivna smådelar men i analytiska 

bilder ska delarna av hela objektet som porträtteras vara lätta att utskilja. Den sista funktionen 

är metaforiska representationer vilket är bilder som symboliserar någonting annat än vad som 

porträtteras. En metaforisk representation kan vara en bild utav en vetenskapsman som har 

skapat eller upptäckt någonting. Där associeras vetenskapsmannen till uppfinningen eller 

upptäckten utan att den representeras i form av en bild. Det kan även vara illustrationer utav 

någon som lyssnar på musik i ett textavsnitt om hörseln. Då är tanken med bilden att 

lyssnandet på musik associeras till hörseln och dess funktion.  

Den andra delen utav analysen handlade om förhållandet mellan bilden och den som studerar 

bilden, deras socialpedagogiska förhållande som författarna kallar det. Detta sammanfattar 

författarna med ordet inramning vilken kan delas in i två kategorier. Den första kategorin 

handlar om maktförhållandet mellan bilden och den som studerar bilden, vilken författarna 

kallar åskådaren. Där tittar författarna på hur bilden förhåller sig till åskådaren, det vill säga 

vilken vinkel i vertikal riktning bilden är tagen eller illustrerad i. Om en bild är tagen eller 

illustrerad från en låg vinkel har den en stark inramning eftersom bilden ”ser ner på” 

åskådaren. En bild som är tagen eller illustrerad i ögonhöjd har en mild inramning medan en 

bild som är tagen eller illustrerad uppifrån har en svag inramning. Innehållet i en bild med 

mild inramning har samma pondus som åskådaren medan åskådaren ser ner på innehållet i en 

bild med svag inramning vilket ger åskådaren mer pondus än bilden. Den andra kategorin 

handlar om hur mycket åskådaren kan delta i det som händer i bilden. Detta avgör författarna 

genom att studera på vilket avstånd objektet i bilden porträtteras samt vilken vinkel 

horisontellt bilden är tagen i. Objektets avstånd i bilden avgör hur nära relationen mellan 

bilden och åskådaren är. Om objektet i bilden porträtteras som nära åskådaren ses den som 

intim eller personlig, om objektet porträtteras långt bort från åskådaren ses bilden som 

opersonlig och om objektet porträtteras någonstans mellan dessa två ses det som en social bild 

(Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti, 2003). En bild som hamnar i underkategorin nära 

porträtterad porträtterar ett objekt som det skulle se ut om åskådaren använde sig av objektet. 

Bara en del av objektet syns i en bild med ett nära avstånd från åskådaren. Ett objekt som är 

porträtterad långt bort från åskådaren ska föreställa någonting som hen inte kan nå eller 

interagera med och ett objekt som befinner sig någonstans mittemellan dessa två porträtteras i 

sin helhet utan andra saker omkring sig och kan fortfarande nås av åskådaren även om det inte 
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kan användas från detta avstånd.  Den horisontella vinkeln avgör om objektet i bilden ska 

porträtteras som familjärt eller avskilt från åskådaren. Ett objekt som är porträtterat framifrån 

skapar en känsla av familjaritet hos åskådaren medan ett objekt som porträtteras i en vinkel 

horisontellt anses vara avskilt eller mer främmande för åskådaren. Man ska i kombination av 

dessa två, avståndet och den horisontella vinkeln, sedan bedöma om bilden har en svag, mild 

eller stark inramning gällande åskådarens deltagande i bilden. En bild som är tagen eller 

illustrerad framifrån där objektet porträtteras nära åskådaren har en svag inramning detsamma 

gäller för bilder tagna framifrån men från ett lite större avstånd. En bild anses ha en mild 

inramning om objektet i bilden är porträtterat i en vinkel horisontellt och objektet samtidigt 

porträtteras nära åskådaren. En bild har även en mild inramning om objektet i bilden 

porträtteras långt ifrån åskådaren och är illustrerad eller tagen framifrån. Bilder med stark 

inramning är objektet taget eller illustrerat i en horisontell vinkel långt bort eller något 

närmare åskådaren.  

Den sista delen utav analysen undersökte hur abstrakta bilderna är, vilket de valde att beskriva 

som bildernas formalitet. Formaliteten bestäms utifrån hur mycket information en bild 

innehåller samt hur många detaljer i bilden som inte kan utläsas med hjälp av själva utseendet 

utan en viss avkodning måste ske innan bildens mening blir tydligt. Författarna har använt sig 

av fyra markörer för att kunna analysera bilders formalitet. Den första markören är benämnd 

inslag av teknisk och naturvetenskaplig kod. Det man letar efter i bilderna är inslag av 

geometriska figurer och användandet av bokstäver och siffror som representationer av bland 

annat olika fenomen, som till exempel F som inom fysiken står för kraft. Ju fler inslag av 

representativa siffror och bokstäver samt geometriska figurer ju högre är formaliteten hos 

bilden. En bild med stark formalitet gällande denna markör innehåller både geometriska 

figurer och representativa siffror och/eller bokstäver, en bild med mild formalitet innehåller 

geometriska figurer eller representativa siffror och/eller bokstäver, och en bild med svag 

formalitet innehåller inga geometriska figurer eller representativa siffror eller bokstäver. Den 

andra markören benämns färgdifferentiering. Författarna förklarar detta som ju fler olika 

färger en bild innehåller ju lägre är formaliteten. En bild som är svartvit har en stark 

formalitet, en bild med 2-4 färger har en mild formalitet och en bild med mer än fyra färger 

har en svag formalitet inom denna markör. Den tredje markören är färgmodulering. Ju fler 

nyanser av en viss färg i bilden har ju svagare är formaliteten. En bild med färger som endast 

har en nyans har en stark formalitet, en bild med färger som har 2-3 nyanser har en mild 

formalitet och en bild med färger som har fler än tre nyanser har en svag formalitet gällande 

denna markör. Den fjärde och sista markören är kontextualisering vilket representerar 
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bakgrunden till objektet i bilden. En hög formalitet är då saknaden av en bakgrund i bilden 

(bakgrunden har samma färg som sidan i boken), en bild med mild formalitet har en enfärgad 

eller tvåfärgad bakgrund medan en bild med svag formalitet gällande denna markör har en 

bakgrund med många olika detaljer och färger.  De två huvuddelarna innan formalitet, 

klassifikation och inramning, används av författarna utöver de fyra markörerna när de 

analyserar bilders formalitet. När det kommer till klassifikationen har konventionella bilder en 

stark formalitet medan realistiska bilder har en svag formalitet. Bilder som är en blandning av 

realism och konventionalitet, hybrider, har då en mild formalitet. Funktionen hos bilden har 

också med formaliteten att göra. En analytisk bild eller en bild som föreställer en 

klassifikation har en stark formalitet medan en berättande eller en metaforisk bild har en svag 

formalitet. Den vertikala vinkeln på bilden påverkar bildens formalitet. Om bilden är 

illustrerad eller tagen från en låg vinkel har den en stark formalitet medan om den är tagen 

från en hög vinkel har den en svag formalitet. En bild som är illustrerad eller tagen i ögonhöjd 

har en mild formalitet. Avståndet som objektet i bilden är porträtterad på spelar också in i 

formaliteten. Om objektet i bilden befinner sig på ett långt avstånd från åskådaren har bilden 

stark formalitet medan en bild med ett objekt som befinner sig nära åskådaren har en svag 

formalitet. Befinner sig objektet i bilden mellan dessa två avstånd har bilden en mild 

formalitet. Den horisontella vinkeln på objektet i bilden avgör också bildens formalitet. Om 

objektet i bilden är porträtterad direkt framifrån har bilden en svag formalitet. Om objektet i 

bilden är porträtterad i en horisontell vinkel har bilden en stark formalitet. Alla dessa fyra 

markörer samt klassifikationen och inramningen används för att avgöra om en bild i sin helhet 

har en svag eller stark formalitet.  

 

Dimopoulos, Koulaidis och Sklavenitis metod för att analysera bilder har jag valt att använda 

mig av när jag studerar svenska läromedel i naturvetenskap skrivna för klass 4-6. Jag har själv 

översätt deras begrepp från engelska till svenska genom att först översätta ordet med hjälp av 

en ordbok där engelska ord översätts till svenska för att sedan hitta synonymer till de 

översatta orden. Därefter har jag jämfört de olika synonymerna och valt de svenska ord som 

passade bäst in i sammanhanget. Jag kommer att ställa upp frågor utifrån varje del, det vill 

säga klassifikationen, inramningen och formaliteten, som klassificerar bilden samt avgör 

vilket syfte den är gjord för att fylla i relation till läsaren.  Frågorna som ställs upp är som 

följer:  

 

Klassifikation:  
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! Vilken typ av bild är det? 

o Konventionell 

o Realistisk 

o Blandning av både konventionell och realistisk 

 

! Vilken funktion fyller bilden? 

o Klassificerande funktion 

o Analytisk funktion 

o Berättande funktion 

o Metaforisk funktion 

 

Inramning:  

! Ifrån vilken vertikal vinkel är bilden illustrerad eller tagen?  

o Uppifrån (svag inramning) 

o I ögonhöjd (mild inramning) 

o Nerifrån (stark inramning) 

 

! Från vilket avstånd är bilden illustrerad eller tagen? 

o Nära avstånd (svag inramning) 

o Ett avstånd mellan dessa två (mild inramning) 

o Långt avstånd (stark inramning) 

 

! Ifrån vilken horisontell vinkel är bilden illustrerad eller tagen? 

o Rakt framifrån (svag inramning) 

o I vinkel om man utgår från rakt framifrån (stark inramning) 

Formalitet:  

! Hur mycket teknisk och naturvetenskaplig kod används? 

o Inga geometriska figurer eller representativa siffror och/eller bokstäver (svag 

formalitet) 

o Geometriska figurer eller representativa siffror och/eller bokstäver (mild 

formalitet) 

o Geometriska och representativa siffror och/eller bokstäver (stark formalitet)  

 

! Hur många olika färger finns det i bilden? 
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o Mer än fyra olika färger (svag formalitet) 

o 2-4 olika färger (mild formalitet) 

o Svartvit (stark formalitet) 

 

! Hur många nyanser av en färg finns det? 

o Mer än tre olika nyanser av samma färg (svag formalitet)  

o 1-3 olika nyanser av samma färg (mild formalitet)  

o Ingen annan nyans (stark formalitet) 

 

! Hur ser bildens bakgrund ut? 

o Bakgrunden har fler än två färger och/eller många detaljer (svag formalitet) 

o Bakgrunden är enfärgad eller tvåfärgad (mild formalitet) 

o Bakgrunden har samma färg som sidan i boken (stark formalitet) 

 

! Hur är bilden klassificerad? (se Klassifikation: s. 12) 

o Typ: 

" Realistisk (svag formalitet) 

" Blandning mellan konventionell och realistisk (mild formalitet) 

" Konventionell (stark formalitet) 

o Funktion:  

" Berättande funktion och metaforisk funktion (svag formalitet) 

" Klassificerande funktion och analytisk funktion (stark formalitet)  

! Hur ser bildens inramning ut? (se Inramning: s. 12-13) 

o Vertikal vinkel:  

" Uppifrån (svag formalitet) 

" Ögonhöjd (mild formalitet)  

" Nerifrån (stark formalitet) 

o Avstånd:  

" Nära avstånd (svag formalitet) 

" Mellan ett nära avstånd och ett långt avstånd (mild formalitet) 

" Långt avstånd (stark formalitet) 

o Horisontell vinkel:  

" Framifrån (svag formalitet) 

" I vinkel om man utgår från framifrån (stark formalitet) 
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5. Metod  
Jag kommer nu att ge exempel på hur jag utför min analys så man får en bättre insyn i hur den 

fungerar i praktiken. Jag kommer att använda mig av exempelbilder som jag har tagit ifrån 

olika webbsidor. Jag har refererat till hemsidorna under varje bild och man kan se hela 

referensen i referenslistan längst ner. Bilderna jag använder porträtterar olika 

naturvetenskapliga fenomen eller objekt då det är det mitt arbete har som inriktning. Jag 

använder mig inte av bilderna i läroböckerna som jag analyserar eftersom de bilderna har 

kopieringsskydd och eftersom alla illustratörer inte har godkänt att jag får använda dem i 

denna uppsats. Syftet med dessa bilder som jag använder som exempel är att ge en bättre 

insyn i hur Dimopoulos, Koulaidis och Sklavenitis bildanalys fungerar i praktiken. Jag 

kommer att visa exempel på hur analysen går till utifrån de frågor jag ställde upp i 

teoriavsnittet på sida 11-13 så att analysen kan fokusera på utfallet av resultatet av 

bildanalysen.  

5.1. Bildanalys 
De bilder jag kommer att använda mig av i analysen är följande:  

 

Figur 1 Från: Wikimedia Commons, 2015: File: Distance-time graph example.png. 
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Figur 2 Från Wikimedia Commons, 2014: File: Colorful blur.JPG.  
 

 
Figur 3 Från YouTube, 2012: The Physics of Running Fast.  
 

 
Figur 4 Från Wikimedia Commons, 2016: File: Ørets anatomi.svg.  
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Figur Från Wikipedia, 2016: Taxanomic rank.  
 
 

 
Figur 6 Från Wikimedia Commons, 2014: File: Watercycleswedishhigh.jpg.  
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Figur 7 Från Wikipedia, 2016: Darwin Day.  
 
 

 
Figur 8 Från CBSE Practicals, 2015: Chemistry Salt Anion Identification. 
 
Jag valde dessa bilder eftersom alla har ett naturvetenskapligt innehåll på något sätt. Många 

av bilderna finns även i en liknande form i läroböckerna som jag har analyserat. Ett exempel 

på detta är Figur 4 då bilder som liknar denna finns med i läroböcker i naturvetenskap för 

klass 4-6 som jag har valt att analysera. Jag hade dock ett begränsat antal bilder att välja 
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mellan då jag endast kunde använda mig av bilder som ägaren utav bilderna har godkänt för 

användning av andra.  

5.1.1. Klassifikation 

De frågor som ställs upp gällande klassifikationen utav bilder är följande: 

! Vilken typ av bild porträtteras? 

! Vilken funktion fyller bilden?  

5.1.1.1. Typ 

En av de olika typer av bilderna är konventionella bilder vilket är bilder som porträtterar 

verkligheten på ett kodat sätt som kan ses i Figur 1. Figur 1 är en graf som beskriver avståndet 

som någon eller något färdas över en viss tid. Bilden använder sig av ett kodat sätt att 

beskriva en rörelse utan att ge en realistisk bild över skeendet. Under denna typ befinner sig 

också diagram av olika slag, andra sorters grafer, kartor samt andra representationer av 

verkligheten som presenteras på ett kodat sätt. Den andra typsorten är realistiska bilder. Figur 

2 och Figur 7 representerar realistiska bilder.  I Figur 2 ser man en rörelse men den är 

porträtterad på ett realistiskt sätt via ett fotografi. Figur 7 är också ett fotografi och därför en 

realistisk bild. Den realistiska bilden skiljer sig från den konventionella genom att den 

porträtterar verkligheten som den ser ut utifrån en människas perspektiv medan 

konventionella bilder porträtterar verkligheten på ett kodat sätt. Den sista typen av bild är 

bilder som är en blandning mellan en konventionell bild och en realistisk bild. Vilket man kan 

se prov på i Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 och Figur 8. Den realistiska delen av bilden i 

Figur 3 är själva fotografiet men sedan har personen som skapat bilden lagt till konventionella 

delar som vektorerna och linjerna vilka har en kodad betydelse. Figur 4s realistiska del är 

själva örat medan texten och sträcken till de olika delarna är av konventionell typ. Figur 5 

innehåller en realistisk bild av en räv samtidigt som den innehåller en taxonomi utav rävens 

indelning i olika taxa vilket är ett kodat sätt att beskriva rävens taxonomi och därav en 

konventionell del av bilden. I figur 6 består den konventionella delen utav pilarna som visar 

vattnets kretslopp samt texten i bilden medan den realistiska delen representeras av 

illustrationen av vattnet, sjöarna, solen, himlen, molnen och så vidare. Figur 8:s 

konventionella el är texten i vänstra hörnet medan den realistiska delen är själva fotografiet.   

5.1.1.2. Funktion 

Bilders funktion består av fyra underkategorier. Man kan se i Figur 4 ett exempel på en bild 

med en analytisk funktion. En bild med en analytisk funktion beskriver ett objekts små delar 
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som i Figur 4 där örats alla delar presenteras och pekas ut. En bild som har en klassificerande 

funktion beskriver relationen mellan olika människor, arter eller objekt. Detta kan man se i 

Figur 5 där rävens indelning i olika hierarkier har skett.  Skillnaden mellan en analytisk 

funktion och en klassificerande funktion ser man i Figur 4 och Figur 5. Figur 5 som har en 

klassificerande funktion visar på relationer mellan olika klasser medan Figur 4 beskriver örats 

olika delar utan att någon del bygger på en annan i en sorts hierarki. Figur 1, Figur 2, Figur 3, 

Figur 6 och Figur 8 är bilder med en berättande funktion eftersom de porträtterar ett 

händelseförlopp. Figur 1 har en berättande funktion då den beskriver ett objekts färd över en 

viss tid. Detsamma kan sägas för Figur 3 som visar på vinkeln mellan benen vid olika 

tidpunkter. Figur 3 berättar om hur benen förhåller sig till varandra vid olika tidpunkter. 

Figur 2 har en berättande funktion då de sker en rörelse i bilden som berättar om vad som 

skedde när bilden togs. Figur 6 är också en berättande bild då den visar på ett kretslopp. 

Texten i Figur 8 gör så att bilden får en berättande funktion då den ger instruktioner och därav 

berättar för läsaren om vad som händer i bilden. Bilder med en metaforisk funktion har för 

avsikt att representera någonting annat än det som syns på bilden. Ett exempel på detta är 

Figur 7 där Darwin porträtteras. Denna bild kan användas som en metaforisk bild vid 

presentationen utav evolutionen eftersom Darwin ses som evolutionens fader. Om bilden 

används på detta sätt får fotografiet av Darwin en metaforisk funktion eftersom bilden har 

som avsikt att få läsaren att koppla fotografiet av Darwin till evolutionen fast evolutionen inte 

porträtteras i bilden.   

5.1.2. Inramning 

De frågor som ställs upp gällande inramningen är:  

! Ifrån vilken vertikal vinkel är bilden illustrerad eller tagen? 

! Från vilket avstånd är bilden illustrerad eller tagen? 

! Ifrån vilken horisontell vinkel är bilden illustrerad eller tagen?  

5.1.2.1. Vertikal vinkel 

Figur 6 och Figur 8 är ett exempel på bilder som är tagna uppifrån och då har bilden som 

avsikt att ge läsaren mer pondus. Detsamma gäller för alla andra bilder som är tagna eller 

illustrerade från en vinkel över ögonhöjd. Figur 1, Figur 2, Figur 4, Figur 5 och Figur 7 är 

exempel på bilder tagna i ögonhöjd vilka då har för avsikt att vara på samma våglängd som 

läsaren i jämförelse med Figur 6 där vinkeln är annorlunda vilket leder till att 

maktförhållandet mellan bilden och läsaren förändras.  Figur 3 är ett exempel på en bild som 

är tagen från en vinkel under ögonhöjd. Exemplet representerar bilder som har som avsikt att 
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ha mer pondus än läsaren via att de är tagna underifrån. Den figur som har starkast inramning 

gällande den vertikala vinkeln utav alla figurer är då Figur 3 eftersom bilden är tagen 

underifrån ögonhöjd vilket leder till att bilden har mer pondus än läsaren. I Figur 6 har 

maktförhållandet mellan bilden och läsaren en annan innebörd. Bilden är tagen ovanifrån så 

att läsaren ”ser ner på” objekten i Figur 6. Bilden har som avsikt att ge läsaren mer pondus. 

Figur 1, Figur 2, Figur 4, Figur 5 och Figur 7 där objekten är porträtterade i ögonhöjd har 

samma pondus som läsaren.  

5.1.2.2. Avstånd 

Det finns tre olika avståndskategorier som bilder kan bli indelade i. Figur 7 och Figur 8 är ett 

exempel på bilder där objektet porträtteras nära läsaren då objekten i bilderna inte porträtteras 

i sin helhet. Bilderna har en mild inramning eftersom de har som avsikt att dra in läsaren i 

bilden genom att porträttera objektet nära läsaren. Figur 7 och Figur 8 har som syfte att ha en 

personlig och intim relation till läsaren då den vill dra in läsaren i bilden och få hen att känna 

att hen sitter och pratar med Darwin och att hen kan använda sig av provröret i bilden. Figur 6 

är en bild som har ett långt avstånd från läsaren. Ingen del av bilden är så pass nära läsaren att 

hen skulle kunna interagera eller nå den och därför klassas bilden som en bild med ett långt 

avstånd. Bilden blir då opersonlig då den inte har för avsikt att ha en nära relation till läsaren 

då hen inte kan interagera med det som porträtteras i bilden. Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 

och Figur 5 har objekt som varken porträtteras nära eller långt bort. Figur 1, Figur 2, Figur 3 

och Figur 5 porträtterar objekten i bilderna i sin helhet utan mycket utrymme för annat runt 

om och därför klassas de som bilder som har som avsikt att ha en social relation till läsaren. 

Figur 4 kan man se som endast en del av en hel människa men eftersom bildens syfte är att 

porträttera örats alla delar och eftersom alla delar tillhörande örat porträtteras ses objektet som 

att det porträtteras från ett avstånd som varken är nära läsaren eller långt bort. Därför har 

Figur 4 samma sociala relation till läsaren som Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 5.  

5.1.2.3. Horisontell vinkel  

Figur 1, Figur 4, Figur 5 och Figur 8 är tagna eller illustrerade framifrån och klassas då inom 

denna underkategori för inramning som bilder med en svag inramning. Figur 5 klassas som en 

bild illustrerad framifrån då taxonomin och rävens ansikte porträtteras framifrån även om 

rävens kropp är i en horisontell vinkel. Om endast räven hade varit i bilden hade bilden haft 

en horisontell vinkel men eftersom taxonomin också porträtteras och tar upp en större del av 

bilden leder det till att bilden ses som en bild illustrerad framifrån. Figur 2, Figur 3, Figur 6 

och Figur 7 har istället en stark inramning gällande denna underkategori på grund av att 
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objektet som porträtteras i bilderna är tagna och illustrerade i en horisontell vinkel om man 

utgår från vad som är framsidan på objektet. I Figur 2, Figur 3 och Figur 7 anses ansiktet som 

framsidan och i Figur 6 är inga delar i bilden illustrerade mitt på. Det finns inget objekt som 

tar över eller som har en framträdande roll som får bilden att klassas som en bild illustrerad 

eller tagen framifrån. Dessa figurer, Figur 2, Figur 3, Figur 6 och Figur 7, har som avsikt att 

förmedla ett avstånd från läsaren då de inte ger någon kontakt ut från sidan medan de andra 

figurerna, Figur 1, Figur 4, Figur 5 och Figur 8, har som avsikt att ge läsaren ett mer familjärt 

intryck.  

5.1.2.4. Sammanfattning inramning 

Den vertikala vinkeln har i dessa figurer som avsikt att fastställa hur bilderna förhåller sig till 

läsaren i ett maktförhållande och den horisontella vinkeln jobbar ihop med avståndet för att 

ange hur mycket bilden har för avsikt att låta läsaren delta i vad som händer i den. Under 

rubrikerna 5.1.2.4.1. Maktförhållande och 5.1.2.4.2. Deltagande kommer jag bland annat att 

prata om bilderna ovans inramning för maktförhållandet mellan bilderna och läsaren 

respektive bilderna ovans inramning för hur mycket bilderna tillåter läsaren att delta. Dock 

kommer jag att benämna båda inramning i texterna. När jag pratar om inramning under 

rubriken 5.1.2.4.1. Maktförhållande menar jag inramningen för maktförhållandet mellan 

bilderna och läsaren och när jag pratar om inramning under rubriken 5.1.2.4.2. Deltagande 

menar jag inramningen för hur mycket bilderna tillåter läsaren att delta. 

5.1.2.4.1. Maktförhållande 

Figur 6 och Figur 8 är bilder illustrerade och tagna uppifrån vilket ger läsaren mer pondus än 

bilden och därav har bilderna en svag inramning. Detta kan ses i Figur 9 som illustrerar vilken 

inramning de olika vertikala vinklarna ger. Ett objekt som porträtteras i en vinkel uppifrån har 

en svag inramning, ett objekt som porträtteras i ögonhöjd har en mild inramning och ett objekt 

som porträtteras i en vinkel nerifrån har en stark inramning. 

 

Tabell 1 Tabell över förhållandet mellan graden av inramning för maktförhållandet mellan 
bilden och läsaren.  
Inramning: Svag Mild Stark 

Vertikal vinkel: Uppifrån Ögonhöjd Nerifrån 

.  
Figur 1, Figur 2, Figur 4, Figur 5 och Figur 7 som är tagna och illustrerade i ögonhöjd ger då 

en mild inramning och Figur 3 som är tagen nerifrån ger en stark inramning för 

maktförhållandet mellan bilden och läsaren.  
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5.1.2.4.2. Deltagande 

Hur mycket bilderna tillåter läsaren att delta i dem beror på två faktorer: den horisontella 

vinkeln och avståndet. Följande schema kan följas gällande inramningen för deltagandet i 

bilderna:  

 

Tabell 2 Schema över hur den horisontella vinkeln och avståndet tillsammans bestämmer 
graden av inramningen över hur mycket bilden tillåter läsaren att delta.  

Horisontell 
vinkel: 

 Avstånd:  Inramning: 

framifrån + nära = svag 

framifrån + mellan = svag 

i vinkel + nära = mild 

framifrån + långt = mild 

i vinkel + mellan = stark 

i vinkel + långt = stark 

 

Figur 1, Figur 4 och Figur 5 har en svag inramning då bilderna är porträtterade framifrån och 

ses i sin helhet vilket ger ett avstånd mellan ett nära och ett långt avstånd. Figur 2 och Figur 3 

har en stark formalitet då bilden är tagen i en vinkel horisontellt och objekten i bilden är 

porträtterade på ett avstånd mellan ett längt och ett nära avstånd. Figur 6 har också en stark 

inramning då den har ett långt avstånd samtidigt som bilden är illustrerad i en vinkel. Figur 7 

har en mild formalitet då den är illustrerad i vinkel samtidigt som bilden är tagen på ett nära 

avstånd. Figur 8 är också tagen på ett nära avstånd dock är bilden tagen framifrån istället för i 

vinkel om man jämför med Figur 7 vilket ger Figur 8 en svag inramning.  

5.1.3. Formalitet 

De frågor som har ställts upp gällande formalitet är följande:  

! Hur mycket teknisk och naturvetenskaplig kod används? 

! Hur många olika färger finns det i bilden? 

! Hur många nyanser av en färg finns det i bilden? 

! Hur ser bildens bakgrund ut? 

Här under kommer jag att ge exempel på bilder som har olika formaliteter. Under varje 

underkategori, det vill säga Teknisk och naturvetenskaplig kod, Antal färger, Antal nyanser, 

Bakgrund, Klassifikation och Inramning, presenteras bildexempel från svag till stark 

formalitet gällande den specifika underkategorin dock gäller inte det helheten utav 
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exempelbildens formalitet då den tas fram med hjälp av alla dessa underkategorier 

tillsammans. Så om en bild beskrivs som en bild med stark formalitet under en viss 

underkategori betyder inte det att det är bildens formalitet i helhet. Bildernas formalitet i 

helhet kommer att presenteras under rubriken 5.1.3.7. Sammanfattning formalitet. 

5.1.3.1. Teknisk och naturvetenskaplig kod 

Figur 1 och är ett exempel på en bild med en stark formalitet gällande denna kategori 

eftersom den innehåller både geometriska och representativa bokstäver och siffror. Här står 

bokstaven m för meter och bokstaven s för sekunder. Siffrorna i Figur 1 är antingen ett mått 

på antal meter eller sekunder beroende på vilken axel man tittar på. Linjerna i Figur 1 samt 

rutnätet som består av kvadrater är bildens geometriska figurer.  

Ett exempel på bilder med mild formalitet kan ses i Figur 3, Figur 5 och Figur 6. Där ingår 

endast geometriska figurer medan representativa bokstäver och siffror inte existerar. De 

geometriska figurer som existerar i bilderna är vektorer i Figur 3, trianglar och parallellogram 

i Figur 5 samt pilar i Figur 6. En bild som istället skulle ha innehållit representativa bokstäver 

och/eller siffror men inga geometriska figurer skulle även den ha haft en mild formalitet när 

det kommer till teknisk och naturvetenskaplig kod i bilder. Figur 2, Figur 4, Figur 7 och Figur 

8 är exempel på bilder som har en svag formalitet gällande dessa attribut eftersom de varken 

innehåller geometriska figurer eller representativa bokstäver och/eller siffror.  

5.1.3.2. Antal färger 

Figur 1 och Figur 7 har en stark formalitet när det kommer till antal färger som finns i bilden 

eftersom de är svartvita. Ingen bild ovan har en mild formalitet när det kommer till antal 

färger eftersom de innehåller antingen fler än fyra färger eller så är de svartvita. Detta betyder 

att Figur 2, Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 och Figur 8 har en svag formalitet eftersom de 

innehåller mer än fyra olika sorters färger.  

5.1.3.3. Antal nyanser  

Figur 4 är ett exempel på en bild där färgerna endast har några nyanser vilket betyder att 

bilden har en mild formalitet gällande denna kategori. Den gröna färgen består av två olika 

nyanser i Figur 4 vilket ger den en mild formalitet. Figur 2, Figur 3, Figur 6, Figur 7 och 

Figur 8 har istället en svag formalitet under denna kategori eftersom den innehåller flera 

nyanser än 3 av samma färg vilket skapar en känsla av en rumsdimension och gör bilden mer 

levande. Figur 2, Figur 3, Figur 7 och Figur 8 är fotografier vilka ofta innehåller mer än tre 

nyanser om fotografiet inte är tagen på en slät yta då skuggor, slitningar och mer skapar olika 
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nyanser utav färgerna som finns med i fotografierna. Figur 1 och Figur 5 är exempel på bilder 

med endast en nyans utav varje färg. Bilderna blir mer platta och tvådimensionella vilket 

betyder att den har en stark formalitet under denna kategori.  

5.1.3.4. Bakgrund 

Figur 1, Figur 4 och Figur 5 är exempel på bilder som inte har någon bakgrund. Eller 

bakgrunden har samma färg som sidan så man ser inte skillnad på bildernas bakgrund och 

sidan. Sådana bilder har en stark formalitet under denna kategori. En bild med en mild 

formalitet är Figur 7 som har en enfärgad bakgrund i svart som inte har samma färg som 

sidan. Bilder med mer än två färger i bakgrunden som Figur 2, Figur 3, Figur 6 och Figur 8 

har en svag formalitet.  

5.1.3.5. Klassifikation 

Klassifikationen används också för att avgöra vilken formalitet en bild har. Både bildtypen 

och bilders funktion används för att avgöra formaliteten under denna kategori och därför har 

jag delat in denna underkategori i två delar.  

5.1.3.5.1. Typ 

Figur 1 är av typen konventionell vilket ger den en stark formalitet medan Figur 2 och Figur 7 

är av realistisk typ vilket ger de bilderna en svag formalitet. Blandningen mellan en 

konventionell bild och en realistisk bild, vilket Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 och Figur 8 

är av, har en mild formalitet.  

5.1.3.5.2. Funktion 

Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 6 och Figur 8 har en berättande funktion och figur 7 har en 

metaforisk funktion vilket ger dem en svag formalitet. Figur 4 och Figur 5 har en analytisk 

respektive en klassificerande funktion vilket klassar dessa bilder som bilder med en stark 

formalitet gällande denna kategori.  

5.1.3.6. Inramning 

Inramningen används precis som klassifikationen för att avgöra bilders formalitet tillsammans 

med resten av underkategorierna. Inramningen delas in i tre kategorier även här precis som 

Dimopoulos, Koulaidis och Sklavenitis beskriver i sin artikel (2003). För varje underkategori, 

vilka är den vertikala vinkeln, avståndet och den horisontella vinkeln, gäller förhållandet att 

om inramningen är svag är även formaliteten det inom underkategorin. Precis som 
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klassifikationen kommer jag att dela in inramningen i dess underkategorier och förklara 

bilderna ovans grad av formalitet utifrån dessa kategorier.  

5.1.3.6.1. Vertikal vinkel  

Figur 6 och Figur 8 har en svag inramning gällande den vertikala vinkeln och då även en svag 

formalitet. Figur 1, Figur 2, Figur 4, Figur 5 och Figur 7 har en mild inramning gällande den 

vertikala vinkeln vilket ger bilderna en mild formalitet. Figur 3 har en stark inramning 

gällande den vertikala vinkeln och därför en stark formalitet.  

5.1.3.6.2. Avstånd 

Figur 7 och Figur 8 har en svag formalitet när det kommer till avståndet och då en svag 

formalitet gällande avståndet. Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 och Figur 5 har en mild 

inramning gällande avståndet och då också en mild formalitet under samma underkategori. 

Figur 6 har en stark inramning gällande avståndet vilket även ger bilden en stark formalitet.  

5.1.3.6.3. Horisontell vinkel  

Figur 1, Figur 4, Figur 5 och Figur 8 har en svag inramning gällande den horisontella vinkeln 

och då även en svag formalitet gällande den horisontella vinkeln. Figur 2, Figur 3, Figur 6 och 

Figur 7 har en stark inramning gällande den horisontella vinkeln och därför även en stark 

formalitet inom denna underkategori.   

5.1.3.7. Sammanfattning formalitet 

Alla dessa underkategorier för formaliteten, Teknisk och naturvetenskaplig kod, Antal färger, 

Antal nyanser, Bakgrund, Typ, Funktion, Vertikal vinkel, Avstånd och Horisontell vinkel, 

analyseras tillsammans för att avgöra en bilds formalitet. Om sex eller fler underkategorier 

klassar bilden med svag, mild eller stark formalitet leder det till att bilden i helhet klassas som 

en bild med svag, mild respektive stark formalitet oberoende av vad de andra kategorierna har 

för formalitet. Om fem av underkategorierna klassar bilden med svag eller stark formalitet 

och om tre eller fyra underkategorier klassar bilden som mild leder det till att bilden i helhet 

klassas som en bild med svag respektive stark formalitet oberoende av den sista 

underkategorin i fallet där tre underkategorier klassar bilden med mild formalitet. Resterande 

kombinationer klassar alltid bildens formalitet i helhet som mild. Bilderna ovans formalitet 

kan sammanfattas i följande tabell:  
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Tabell 3 Schema över bilderna ovans grad av formalitet i alla underkategorier samt graden 
av formaliteten hos bilderna ovan sin i helhet. 

 Figur 
1 

Figur 
2 

Figur 
3 

Figur 
4 

Figur 
5  

Figur 
6 

Figur 
7 

Figur 
8 

Teknisk och 
naturvetenskaplig 
kod:  

stark svag Mild svag mild Mild svag svag 

Antal färger: stark svag Svag svag svag Svag stark svag 

Antal nyanser: stark svag Svag mild stark Svag svag svag 

Bakgrund: stark svag Svag stark stark Svag mild svag 

Typ: stark svag Mild mild mild Mild svag mild 

Funktion: svag svag Svag stark stark Svag svag svag 

Vertikal vinkel: mild mild stark mild mild Svag mild svag 

Avstånd: mild mild Mild mild mild Stark svag svag 

Horisontell 
vinkel: 

svag stark stark svag svag stark stark svag 

Formalitet:  MILD SVAG MILD MILD MILD MILD MILD SVAG 

 
Figur 2 och Figur 8 klassades som bilder med svag formalitet i helhet då sex av 

underkategorierna klassade bilderna med en svag formalitet. Resterande bilder, Figur 1, Figur 

3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 och Figur 7 klassades som bilder med en mild formalitet i sin 

helhet. Rad ett i Figur 11 anger vilken kolumn i tabellen bilderna ovan har hamnat och under 

dem kan man läsa av vad varje bild har för formalitet i varje underkategori i rad två till rad 10. 

Till exempel om man kollar på Figur 1 hade den bilden en stark formalitet gällande Teknisk 

och naturvetenskaplig kod, Antal färger, Antal nyanser, Bakgrund och Typ, en svag formalitet 

gällande underkategorierna Funktion och Horisontell vinkel samt en mild formalitet gällande 

underkategorierna Vertikal vinkel och Avstånd vilket tillsammans gav bilden en mild 

formalitet i helhet. Bildernas formalitet i helhet kan läsas av i den sista raden, rad 11 i Tabell 

3.  

5.1.4. Presentation av bildanalysen 

När analysen har gjorts väljer jag att presentera resultaten i tabeller där varje underkategori till 

klassifikationen, inramningen och formaliteten presenteras på följande sätt:  
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Tabell 4 Exempel på en redovisningstabell.  

Ämne:/Funktion: Realistisk  Hybrid Konventionell 
Biologi:  30/70 = 

43 % 
10/70 = 
14 % 

30/70 =  
43 % 

Fysik: 10/58 = 
17 % 

25/58 = 
43 % 

23/58 = 
40 % 

Kemi:  5/51 = 
10 % 

40/51 = 
78 % 

6/51 =  
12 % 

 

Denna exempeltabell exemplifierar hur resultaten för bildtyperna redovisas men alla resultat 

kommer att redovisas på samma sätt. Det vill säga resultaten för funktionen, den vertikala 

vinkeln, avståndet, den horisontella vinkeln, sammanfattningen av inramningen, 

användningen av geometriska figurer samt teknisk och naturvetenskaplig kod, antal färger, 

antal nyanser, bakgrunden och sammanfattningen av formaliteten kommer att vissas upp på 

samma sätt. I första kolumnen presenteras ämnena och i första raden kommer delen eller 

underkategorin att presenteras, i Tabell 5:s fall är det funktionen. I resterande rader kommer 

resultatet utav analysen presenteras. I andra raden kommer resultatet utav analysen av 

bilderna som används i läroböcker i biologi att användas, i tredje raden kommer resultatet 

utav analysen av bilderna som används i läroböcker i fysik att presenteras och i fjärde raden 

kommer resultaten utav analysen av bilderna som används i läroböcker i kemi att presenteras. 

Talet i nämnaren i alla celler anger hur många bilder som analyserats gällande det ämnet. 

Talet i täljaren är det antal bilder som klassades som realistiska, hybrider eller konventionella. 

I exemplet ovan klassades 30 utav de 70 bilder som användes i läroböcker i biologi som 

realistiska, 10 utav samma bilder klassades som hybrider och 30 utav samma bilder klassades 

som konventionella. På samma sätt läses resultaten för bilderna använda i kemi- och 

fysikläroböcker. Procenttalet är antal procent av bilderna inom ämnet som klassades, i detta 

fall, som realistiska, hybrider eller konventionell. Detta räknas ut genom att inom varje ämne 

ta antal bilder klassade som en viss typ dividerat med antal bilder. Till exempel är 5 utav 

bilderna använda i kemiläroböcker av typen realistisk och 51 bilder analyserades totalt inom 

kemiämnet vilket leder till att man dividerar 5 med 51 vilket ger att 10 % av bilderna som 

analyserades i kemiläroböckerna är av typen realistisk. Procenttalet avrundas till heltal.  

 

Sammanfattningsvis kommer resultatet utav inramningen utav maktförhållandet mellan bilden 

och läsaren, inramningen utav hur mycket bilden tillåter läsaren att delta samt formaliteten i 

sin helhet hos bilderna att presenteras med hjälp av stapeldiagram där procentuellt antal bilder 

utav en viss grad av inramning respektive formalitet kan jämföras mellan de olika ämnena.  



	   30	  

5.2. Kvantitativ och kvalitativ analys 
Metoden jag har valt att använda mig av har både en kvantitativ och en kvalitativ utformning 

då den både arbetar med naturvetenskapliga tekniker vid insamlingen utav fakta samt vid 

presentationen utav analysens resultat i form av tabeller och diagram (Bell, 2016) men även 

samhällsvetenskapliga tekniker så som den mänskliga faktorn vid tolkningen utav bilderna. 

Bell skriver också att numerisk data används i kvantitativa forskningsmetoder vilket jag 

kommer att använda mig av i både tabellerna där jag presenterar varje underkategori till 

klassifikationen, inramningen och formaliteten, och diagrammen där jag presenterar 

inramningens maktförhållande, inramningens grad av deltagande samt formaliteten i helhet 

hos bilderna som analyseras.  Relationen mellan de olika ämnena, biologi, fysik och kemi, ska 

jämföras i den grad det går vilket kännetecknar en kvantitativ metod enligt Bell.   

6. Material  
När jag valde material ställde jag upp tre kriterier som jag utgick ifrån:  

i. Läroböckerna ska vara skrivna samtidigt eller efter den nyaste läroplanen kom ut, 

alltså 2011.  

ii. Läroböckerna ska vara etablerade på marknaden.  

iii. Läroböckerna ska vara skrivna för elever som går klass 4-6. 

 

Kriterium i valde jag då jag vill studera läroböcker som antas vara skrivna utifrån den nya 

läroplanens kriterium (Skolverket, 2011) då det är det som ska läras ut i skolorna. Jag antog 

att det fanns en större chans att författarna till läroböcker som är utgivna 2011 eller efter har 

studerat Skolverkets bok Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) innan de skrev läroböckerna.  

Eftersom jag vill studera läroböcker som är aktuella i skolan och används av många lärare 

satte jag kriterium ii. Detta kriterium var svårare att uppfylla då jag inte hittade hur många 

böcker som sålts till skolor över hela Sverige. Jag undersökte då hur många upplagor av varje 

bok det fanns och valde utifrån det vilka böcker som hade flest antal upplagor. Jag drog 

slutsatsen att om en bok har givits ut i flera upplagor så har den en efterfrågan på marknaden.    

Det sista kriteriet ställde jag upp då jag ville begränsa mig ytterligare.  

 

Utefter dessa kriterier valde jag att analysera dessa tre läroböcker: 

• PULS Fysik och kemi (Sjöberg & Öberg, 2011)  
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• PULS Biologi Naturen (Belfrage & Olsson, 2012) 

• PULS Biologi Människan (Andréasson, Skiöld & Wallander, 2012) 

 

Fyra kapitel utav varje ämne har valts ut från läroböckerna. Det blir två kapitel från PULS 

Biologi Människan, två kapitel från PULS Biologi Naturen och åtta kapitel från PULS Fysik 

och kemi. Jag valde att använda mig av två biologiböcker eftersom jag inte endast ville ha 

kapitel om människokroppen eller om naturen utan en mer blandad biologiöversyn.  Kapitlen 

som valdes ut är följande:  

Biologi:  

• Sinnena 

• Andning 

• Den levande planeten  

• Öken 

Fysik:  

• Ljud 

• Magnetism 

• Krafter 

• Ljus 

Kemi:  

• Vatten 

• Blandningar 

• Luft 

• Vardagskemi 

 

Några kapitel valdes då man kan göra lätta jämförelser över ämnesgränserna som till exempel 

Sinnena och Ljud där Sinnena innehåller en del om hörsel. Kemi- och fysikkapitlen var 

blandade i läroboken PULS Fysik och Kemi. Några kapitel behandlade endast fysik, några 

kapitel behandlade endast kemi och några kapitel innehöll en blandning av kemi och fysik i 

läroboken PULS fysik och kemi. De kapitel som jag valde ut från fysik- och kemiläroboken 

berörde fysik och kemi separat. Jag studerade även kursplanerna för kemi och fysik i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 för att fastställa att de 

fysikkapitel och kemikapitel jag valt endast berör fysik respektive kemi enligt deras 
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kursplaner (Skolverket, 2011) då jag vill kunna jämföra hur bilderna används i respektive 

ämne.  

 

Antal bilder i varje ämne skilde sig lite åt. Biologikapitlen som analyserades innehöll 70 

bilder, fysikkapitlen som analyserades innehöll 58 bilder och kemikapitlen som analyserades 

innehöll 51 bilder.  

6.1. Begränsningar 
Jag har valt att begränsa mig till tre läroböcker och fyra kapitel per ämne. Jag har vidare valt 

att begränsa mig till endast läroböcker skrivna för klass 4-6 då den tidigare forskningen jag 

har skrivit om har riktat in sig på läroböcker skrivna för just dessa klasser. Det blir då lättare 

för mig att placera in mina resultat i förhållande till den tidigare forskningen eftersom man 

inte måsta använda klasserna läroböckerna är skrivna åt som en faktor vid diskussionen.    

7. Resultat och analys 
I biologikapitlen Sinnena, Andning, Den levande planeten och Öppna marker förekom det 

totalt 70 bilder fördelade på 36 sidor. Kemi- och Fysikkapitlen innehöll några färre bilder. 

Fysikkapitlen Ljud, Magnetism, Krafter och Ljus innehöll gemensamt 58 bilder fördelade på 

28 sidor medan kemikapitlen Vatten, Blandningar, Luft och Vardagskemi innehöll 51 bilder 

på 28 sidor. Alla kapitel i alla ämnen hade en blandning av fotografier och illustrationer. Alla 

tabeller som presenteras visar förhållandet utav samma bilder men man har studerat dem 

utifrån olika vinklar som till exempel typ, vertikal vinkel och antal färger i bilden för att 

nämna några.  När jag säger ämneskapitel menar jag alla kapitel som analyserades det vill 

säga alla biologikapitel, alla fysikkapitel och alla kemikapitel. Jag sammanfattar resultaten 

med tre stapeldiagram som beskriver inramningen för maktförhållandet mellan bilden och 

läsaren, inramningen för hur mycket bilden tillåter läsaren att delta samt bildernas formalitet i 

helhet. 

7.1. Klassifikation  
I Figur 14 kan man se hur typen varierade gällande ämne. Det visade sig när jag hade gjort 

analysen av läroböckerna att realistiska bilder var de som användes mest i alla tre ämnen. 

Biologikapitlen innehöll upp till 70 % bilder av realistisk typ. Exempel på sådana bilder i 

biologikapitlen är fotografier av bland annat olika djur- och växtarter som björnar och granar 

men även illustrationer utav människor. 53 % av bilderna i fysikkapitlen var av realistisk typ. 

De bilderna kunde bland annat vara illustrationer utav människor som i biologikapitlen men 
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även kort på olika föremål som är kopplade till det specifika fysikkapitlet som till exempel ett 

kort på en stor magnet som man använder för att lyfta skrot vilket fanns i kapitlet Magnetism. 

Bilderna i kemikapitlen som var av den realistiska typen i upp till 61 % av fallen. Exempel på 

bilder i kemikapitlen utav en realistisk typ var illustrationer på bland annat olika maträtter och 

människor i kapitlet Blandningar samt fotografier utav vattnets olika aggregationstillstånd i 

kapitlet Vatten. Flest bilder utav typen hybrid hade fysikkapitlen. Där var 40 % av bilderna en 

blandning mellan typerna realistisk och konventionell. Ett exempel på en sådan typ av bild 

var en bild av olika instrument i kapitlet Ljud där varje instruments namn anges i text. Bildens 

realistiska del var själva instrumenten och den konventionella delen var texten. Det förekom 

också hybrider i biologi och kemikapitlen. 14 % av bilderna i biologikapitlen och 31 % av 

bilderna i kemikapitlen var av typen hybrid. En bild från biologikapitlet Den levande planeten 

med typen hybrid illustrerade olika sorters naturtyper på olika delar av jorden i en halvcirkel. 

Den realistiska delen bestod här av olika naturtyper som illustrerades med hjälp av olika 

sorters träd och terräng medan den konventionella delen bestod av text som klargjorde vilken 

sorts naturtyp varje del var samt av linjen som skulle föreställa ekvatorn.  16 % av bilderna i 

biologikapitlen var av konventionell typ. Dessa bilder var bland annat kartor över världen och 

Sverige. 7 % av bilderna i fysikkapitlen var av konventionell typ dessa bilder var bland annat 

en illustration som beskrev hur jordens inre fungerar som en magnet. Bilden bestod av en 

illustration av ett jordklot med en magnet med en syd- och en nordpol linjer runt sig som 

skulle representera magnetfältet i kapitlet Magnetism då detta inte ser ut på detta sätt i 

verkligheten är denna bild ett kodat sätt att förklara detta fenomen och därför en konventionell 

bild. 8 % av bilderna i kemikapitlen var av konventionell typ.  Ett exempel på en sådan bild 

var en bild föreställande tre olika varningssymboler vilka har en kodad betydelse i kapitlet 

Vardagskemi.  

 

Tabell 5 Tabell över bildernas typ i de olika ämneskapitlen.   
Ämne/Typ:  Realistisk Hybrid Konventionell 
Biologi 49/70 = 

70 % 
10/70 = 
14 % 

11/70 = 
16 % 

Fysik 31/58 =  
53 % 

23/58 =  
40 % 

4/58 = 
7 % 

Kemi 31/51 = 
61 % 

16/51 =  
31 %  

4/51 =  
8 % 

 
Det förekom mest bilder av en berättande funktion i alla ämneskapitel. 69 % av bilderna i 

biologikapitlen var av en berättande funktion. I kapitlet Andningsvägarna är en utav bilderna 

med en berättande funktion ett kort på ett barn som andas ut kall luft en vinterdag. Kortet har 
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en berättande funktion eftersom en händelse sker i bilden då pojken andas ut luft där vattnet 

kondenserar. 72 % av bilderna i fysikkapitlen var av berättande funktion där några utav de 

berättande bilderna var illustrationer utav personer som utförde vissa rörelser i kapitlet 

Krafter. En utav illustrationerna föreställer en människa som knuffar på ett skåp. Illustratören 

har använt sig av små moln och streck för att illustrera att skåpet och flickan rör på sig vilket 

ger bilden ett händelseförlopp och därför en berättande funktion. 82 % av bilderna i 

kemikapitlen var av berättande funktion. Några av bilderna föreställde människor som utför 

olika saker i kapitlet Luft. De blåste såpbubblor, läste och pumpade cykeldäck som precis som 

bilderna i fysik- och biologikapitlen är exempel på händelser vilket klassar dess bilder som 

berättande. Biologikapitlen innehöll inte många bilder med en metaforisk funktion, endast 3 

% av bilderna hade denna funktion. Dock hade nästan en fjärdedel, 24 %, av bilderna i 

fysikkapitlen en metaforisk funktion. Ett exempel på en metaforisk bild i kapitlet Ljud är ett 

fotografi på ett band som har en konsert. Fotografiet vill inte få läsaren att tänka på själva 

bandet i säg utan vill att hen ska koppla fotografiet till fenomenet ljud och därför klassas 

bildens funktion som metaforisk. 12 % av bilderna i kemikapitlen hade en metaforisk 

funktion. Inga bilder i fysikkapitlen hade en klassificerande funktion och endast ett fåtal 

bilder i kemikapitlen, 6 %, hade en klassificerande funktion. Några fler bilder hade en 

klassificerande funktion i biologikapitlen. 12 % av bilderna i biologikapitlen hade en 

klassificerande funktion. Dessa bilder kunde till exempel vara näringskedjor som visade hur 

olika arter förhåller sig till varandra i djurriket. 11 % av bilderna i biologikapitlen hade en 

analytisk funktion. Dessa bilder kunde bland annat vara anatomiska delar som till exempel en 

bild på hur ögat och dess delar ser ut i kapitlet Sinnena. Inga bilder i kemikapitlen var av en 

analytisk funktion. Endas ett fåtal bilder, 3 %, i fysikkapitlen hade en analytisk funktion. Det 

var illustrationer av örat och dess delar i kapitlet Ljud samt ögat och dess delar i kapitlet Ljus.  

 

Tabell 6 Tabell över bildernas funktion i de olika ämneskapitlen. 
Ämne/Funktion:  Berättande Metaforisk Klassificerande Analytisk 
Biologi 48/70 = 

69 % 
2/70 =  
3 % 

12/70 = 
17 % 

8/70 = 
11 % 

Fysik 42/58 = 
72 % 

14/58 =  
24 %  

0/58 = 
0 % 

2/58 = 
3 % 

Kemi 42/51 = 
82 % 

6/51 =  
12 % 

3/51 =  
6 %  

0/51 =  
0 % 

7.2. Inramning 
Inramningen har bestämts utifrån de underkategorier som jag visade exempel på i avsnitt sex, 

Metod. Den vertikala vinkeln bilderna var illustrerade i eller fotografierna var tagna i 
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varierade något beroende på vilket ämne bilderna användes till. Alla ämnen som analyserades 

visade sig använda bilder som porträtterades nerifrån minst. Dessa bilder gav alltså läsaren 

mindre pondus än bilden då objektet i bilden ser ner på läsaren. 4 avbilderna i biologikapitlen, 

7 av bilderna i fysikkapitlen och 3 av bilderna i kemikapitlen illustrerades eller togs nerifrån. 

Bilderna i fysikkapitlen hade en dubbelt så hög procentuell andel bilder tagna eller 

illustrerade nerifrån i jämförelse med kemi- och biologikapitlen. 6 % av bilderna i kemi- och 

biologikapitlen och 12 % av bilderna i fysikkapitlen porträtterade objekten nerifrån. 

Biologikapitlen innehöll bilder tagna eller illustrerade i alla vinklar men bilder med objekt 

som var i ögonhöjd med läsaren var mest frekvent förekommande, 60 % av biologibilderna i 

biologikapitlen var illustrerade eller tagna i ögonhöjd. Detsamma gällde för bilderna i 

fysikkapitlen. Där förekom flest bilder där objektet porträtterades i ögonhöjd. 51 % av 

bilderna i fysikkapitlen porträtterades i ögonhöjd. I kemikapitlen förekom istället bilder tagna 

uppifrån mest men de skilde sig inte markant från bilder tagna i ögonhöjd, 51 % av bilderna 

respektive 43 % av bilderna i kemikapitlen. Fysikkapitlen innehöll 21 bilder där objekten är 

tagna eller illustrerade uppifrån och biologikapitlen innehöll 24 bilder där objektet var 

illustrerat eller taget uppifrån vilket ger 36 % av bilderna i fysikkapitlen respektive 34 % av 

bilderna i biologikapitlen en svag inramning gällande denna underkategori.  

 

Tabell 7 Tabell över den vertikala vinkeln för objekten i bilderna i de olika ämneskapitlen.  
Ämne/Vertikal 
vinkel:  

Uppifrån Ögonhöjd Nerifrån 

Biologi 24/70 = 
34 % 

42/70 =  
60 % 

4/70 = 
6 % 

Fysik 21/58 =  
36 % 

30/58 = 
51 % 

7/58 = 
12 % 

Kemi 26/51 = 
51 % 

22/51 = 
43 %  

3/51 =  
6 % 

  
När det kom till objektet avstånd i bilder var den övervägande delen av objekten bilderna 

porträtterade på ett avstånd mellan ett nära och ett långt avstånd. 69 % av objekten i bilderna i 

biologikapitlen, 78 % av objekten i bilderna i fysikkapitlen och 73 % av objekten i bilderna i 

kemikapitlen var porträtterade på detta avstånd.  Ungefär 20 % av bilderna i kapitlen i alla 

ämnen porträtterade objekten på ett längt avstånd. Bilder där objekten porträtterades på ett 

nära avstånd förekom minst i alla kapitel. Alla färst bilder som porträtterades nära hade 

fysikkapitlen där endast 2 stycken bilder, 3 % av bilderna i fysikkapitlen porträtterade 

objekten nära läsaren i bilderna. Biologikapitlen och kemikapitlen porträtterade objekten nära 

läsaren i 11 % respektive 10 % av bilderna. I denna underkategori till inramningen visade det 
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sig att biologikapitlen och fysikkapitlen hade till största del bilder som porträtterade objekten 

i ögonhöjd med läsaren vilket betyder att dessa bilder hade som avsikt att vara på samma nivå 

som läsaren, objekten i bilderna såg inte ner på läsaren och läsaren såg inte ner på objekten i 

bilderna. I kemikapitlen skilde det inte grovt mellan bilder med objekt tagna eller illustrerade 

i ögonhöjd med läsaren och bilder tagna eller illustrerade så att läsaren ser ner på objektet i 

bilden. Bilderna i kemikapitlen bestod till störta del av bilder där läsaren var på samma nivå 

som objekten i bilderna samt bilder där läsaren ser ner på objekten i bilderna och därav ges 

mer pondus än bilden. I alla kapitel som analyserades var bilder med objekt som ser ner på 

läsaren och då ger bilden mer pondus än läsaren minst frekventa men fysikkapitlet hade 

dubbelt så många bilder där objektet ser ner på läsaren procentuellt jämfört med de biologi- 

och kemikapitlen.  

 
Tabell 8 Tabell över objekten i bildernas distans från läsaren i de olika ämneskapitlen.  
Ämne/Distans:  Nära Mellan Långt 
Biologi 8/70 =  

11 % 
48/70 = 
69 % 

14/70 =  
20 % 

Fysik 2/58 =  
3 % 

45/58 = 
78 % 

11/58 = 
19 % 

Kemi 5/51 =   
10 % 

37/51 =  
73 %  

9/51 = 
18 % 

  
I biologikapitlen var det inte så stor skillnad på objektens horisontella vinkel. 47 % av 

bilderna hade objekt som porträtterades framifrån och 53 % av bilderna hade objekt som 

porträtterades i en horisontell vinkel med utgångspunkt framifrån. Det var en lite större 

skillnad i kemi- och fysikkapitlen. I kemikapitlen hade 61 % av bilderna objekt som 

porträtterades framifrån och 39 % av bilderna porträtterade objekt som hade tagits i en 

horisontell vinkel. I fysikkapitlen hade 40 % av bilderna objekt som porträtterades framifrån 

och 60 % av bilderna hade objekt som porträtterades i vinkel med utgångspunkt framifrån.  

 
Tabell 9 Tabell över objektens horisontella vinkel i bilderna i de olika ämneskapitlen.  
Ämne/Horisontell 
vinkel:  

Framifrån I vinkel 

Biologi 33/70 = 
47 % 

37/70 = 
53 % 

Fysik 23/58 = 
40 % 

35/58 = 
60 % 

Kemi 31/51 =  
61 %  

20/51 = 
39 % 



	   37	  

7.3. Formalitet 
I de flesta bilder i alla ämneskapitel förekom det i över 80 % av bilderna inga geometriska 

figurer eller representativa siffror eller bokstäver. I biologikapitlen var 87 % av bilderna utan 

geometriska figurer och representativa siffror och bokstäver, 81 % av bilderna i fysikkapitlen 

var utan geometriska figurer och representativa bokstäver och siffror och 86 % av bilderna i 

kemikapitlen var utan geometriska figurer och representativa bokstäver och siffror. De olika 

ämneskapitlen följs åt när de kommer till indelningen av resten av bilderna i Geometriska 

figurer och representativa siffror och/eller bokstäver samt Geometriska figurer eller 

representativa siffror och/eller bokstäver. Alla ämneskapitel har färst bilder med både 

geometriska figurer och representativa siffror och/eller bokstäver. Biologikapitlen hade en 

bild där både geometriska figurer och representativa bokstäver och/eller siffror förekom vilket 

var 1 % av alla bilder i de kapitlen. I fysikkapitlen och kemikapitlen fans det också bara en 

bild per ämne men det resulterade i att 2 % av bilderna i både fysik- och kemikapitlen 

innehöll både geometriska figurer och representativa siffror och/eller bokstäver. Bilden i 

kemikapitlen som hade båda dessa attribut var en bild av en rulle med 

universalindikatorpapper där både geometrisk figurer fanns med och siffror som angav 

surhetsgraden samt förkortningen pH som har en kodad betydelse där p:t står för en specifik 

uträkning och H:t står för antal vätejoner. Bilden i fysikkapitlen som innehöll både 

geometriska figurer och representativa siffror är en bild på en kompass som innehåller pilar 

och bokstäver som N, S, W och E som står för respektive norr, syd, väst och öst. Resterande 

bilder i kapitlen var bilder där det förekom geometriska figurer eller representativa siffror 

och/eller bokstäver. 10 % av bilderna i biologikapitlen innehöll antingen geometriska figurer 

eller representativa siffror och/eller bokstäver. En av dessa bilder föreställde en näringsväv 

med olika djur och växter som kopplades ihop med hjälp av pilar där pilarna agerade som 

geometriska figurer. I fysikkapitlen innehöll 17 % av bilderna geometriska figurer eller 

representativa bokstäver och/eller bokstäver varav alla dessa bilder endast innehöll 

geometriska figurer. Inga bilder som hamnade i denna undergrupp innehöll endast 

representativa siffror och/eller bokstäver. En av bilderna som innehöll geometriska figurer var 

en illustration utav två människor som drog i ett rep i kapitlet Krafter där pilar användes för 

att förstärka riktningen människorna drog i. 10 % av bilderna i kemikapitlen var bilder som 

innehöll geometriska figurer eller representativa siffror och/eller bokstäver. En av bilderna i 

denna undergrupp var en matcirkel som var uppdelad i olika cirkelsektorer där varje 

cirkelsektor innehöll olika livsmedel, en cirkelsektor innehöll rotfrukter till exempel. Denna 

bild innehöll geometriska figurer i form av en cirkel indelad i cirkelsektorer.  
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Tabell 10 Tabell över innehåll av geometriska figurer och representativa siffror och 
bokstäver i bilderna i ämneskapitlen.  
Ämne/Teknisk och 
naturvetenskaplig 
kod:  

Geometriska 
figurer och 
representativa 
siffror 
och/eller 
bokstäver 

Geometriska 
figurer eller 
representativa 
siffror 
och/eller 
bokstäver 

Inga 
geometriska 
figurer eller 
representativa 
siffror eller 
bokstäver 

Biologi 1/70 =  
1 % 

7/70 = 
10 % 

61/70 = 
87 % 

Fysik 1/58 =  
2 % 

10/58 = 
17 % 

47/58 = 
81 % 

Kemi 1/51 =   
2 % 

5/51 =  
10 %  

45/51 = 
88 % 

 
Mer än 70 % av bilderna i ämneskapitel hade mer än fyra färger vilket ger dem en svag 

formalitet gällande denna underkategori. 79 % av bilderna i biologikapitlen innehöll mer än 

fyra färger, 72 % av bilderna i fysikkapitlen innehöll mer än fyra färger och 76 % av bilderna 

i kemikapitlen innehöll mer än fyra färger. Bilder som hade mer än fyra färger var bland annat 

färgfotografier. Det förekom inte många svartvita bilder vilket betyder att det inte förekom 

många bilder med stark formalitet inom denna underkategori. 3 % av bilderna i 

biologikapitlen var svartvite, 7 % av bilderna i fysikkapitlen var svartvita och 6 % av bilderna 

i kemikapitlen var svartvita. Bilder som var svartvita var bland annat en svartvit illustration 

utav en dykarklocka i fysikkapitlet Krafter. Resterande bilder i ämneskapitlen innehöll 2-4 

olika färger. Det var 19 % av bilderna i biologikapitlen, 21 % av bilderna i fysikkapitlen och 

18 % av bilderna i kemikapitlen som innehöll 2-4 färger. De olika bilderna i de olika 

ämneskapitlen skilde sig inte åt i denna underkategori utan de flesta bilder inom ett visst ämne 

innehöll mer än fyra färger och det förekom inte många bilder inom något ämneskapitel som 

var svartvita.  

 
Tabell 11 Tabell över antal färger som bilderna innehöll i ämneskapitlen 
Ämne/Antal 
färger:  

Svartvit 2-4 olika 
färger 

Mer än fyra 
olika färger 

Biologi 2/70 = 
3 % 

13/70 =  
19 % 

55/70 = 
79 % 

Fysik 4/58 =  
7 % 

12/58 = 
21 % 

42/58 = 
72 % 

Kemi 3/51 =   
6 % 

9/51 =  
18 %  

39/51 = 
76 % 
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Till skillnad från underkategorin Antal färger där den största delen av bilderna i alla 

ämneskapitel hade en svag formalitet skiljer det sig mer mellan ämnena inom underkategorin 

Antal nyanser. I biologikapitlen hade färgerna i bilderna till största del mer än tre olika 

nyanser medan färgerna i bilderna i fysik- och kemikapitlen till största del hade 1-3 olika 

nyanser. 69 % av bilderna i biologikapitlen hade färger med mer än tre nyanser medan 29 % 

av bilderna i både fysik- och kemikapitlen innehöll färger med mer än tre olika nyanser. 

Färgerna i bilderna hade 1-3 nyanser i 64 % respektive 61 % av bilderna i fysik- respektive 

kemikapitlen och 20 % av bilderna i biologikapitlen hade 1-3 nyanser av de färger som fanns 

med i bilderna. Alla ämneskapitel hade färst bilder med färger utan nyanser. 11 % av bilderna 

i biologikapitlen, 7 % av fysikkapitlen och 10 % av kemikapitlen hade bilder där färgerna i 

bilden inte hade några nyanser. Ett exempel på en sådan bild var en illustration som endast 

var svartvit utan nyanser av grått inlagt så att bilden fick ett mer platt utseende utan skugga 

eller känsla av tre dimensioner. Ett annat exempel på en bild utan nyanser var illustrationer av 

människor där i biologikapitlen Sinnen och Andningsvägarna där flera färger användes men 

utan några nyanser till färgerna.  

 
Tabell 12 Tabell över antal nyanser som färgerna i bilderna i ämneskapitlen hade. 
Ämne/Antal 
nyanser:  

Inga 
nyanser 

1-3 olika 
nyanser 

Mer än tre 
olika nyanser 

Biologi 8/70 = 
11 % 

14/70 = 
20 % 

48/70 = 
69 % 

Fysik 4/58 =  
7 % 

37/58 = 
64 % 

17/58 = 
29 % 

Kemi 5/51 =   
10 % 

31/51 =  
61 %  

15/51 = 
29 % 

  
Fysikkapitlen och kemikapitlen hade flest bilder utan bakgrund eller där bakgrunden hade 

samma färg som sidan vilket gav de flesta bilderna i fysik- och kemikapitlen en stark 

formalitet i denna underkategori. 78 % av bilderna i fysikkapitlen och 67 % av bilderna i 

kemikapitlen hade ingen bakgrund. Bakgrunden i bilderna i biologikapitlen var heller inte 

närvarande då 44 % av bilderna inte hade någon bakgrund. Dock var bilderna med fler än tre 

färger i bakgrunden i biologikapitlen nästan lika många. 40 % av bilderna i biologikapitlen 

hade mer än tre färger i bakgrunden vilket gav dem en svag formalitet i denna underkategori. 

Istället var det färst bilder från fysik- och kemikapitlen som hade fler färger än tre i 

bakgrunden, 9 % av bilderna från fysikkapitlen och 12 % av bilderna från kemikapitlen hade 

fler än tre färger i bakgrunden. Bilder med en enfärgad eller tvåfärgad bakgrund  
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Tabell 13 Tabell över bakgrundens utseende i bilderna i ämneskapitlen. 
Ämne/Bakgrund:  Ingen 

bakgrund 
Enfärgad 
eller 
tvåfärgad 
bakgrund 

Fler än tre 
färger i 
bakgrunden 

Biologi 31/70 = 
44 % 

11/70 = 
16 % 

28/70 = 
40 % 

Fysik 45/58 =  
78 % 

8/58 = 
14 % 

5/58 = 
9 % 

Kemi 34/51 =   
67 % 

11/51 =  
22 %  

6/51 = 
12 % 

7.4. Sammanfattning utav resultatet 
Om man sammanfattar inramningen för maktförhållandet som den vertikala vinkeln i bilden 

bestämmer i ett diagram får man följande resultat:  

 

 
Figur 10 Stapeldiagram över graden av inramning för maktförhållandet mellan bilden och 
läsaren hos bilderna i ämneskapitlen som analyserades.  
 
Detta diagram, Figur 10, illustrerar bildernas inramning gällande maktförhållandet mellan 

bilderna och läsaren. Underkategorin Vertikal vinkel bestämmer hur maktförhållandet mellan 

läsaren och bilden ser ut. Där innebär en svag inramning att läsaren har mer pondus än bilden 

och att hen är mer dominant medan en stark inramning innebär att bilden har mer pondus än 

läsaren och att bilden är mer dominant i jämförelse med läsaren. En mild inramning innebär 

att bilden och läsaren befinner sig på samma nivå, ingen är mer dominant än den andra. I 

fysikkapitlen och biologikapitlen har över hälften av bilderna en mild inramning gällande 
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maktförhållandet mellan bilden och läsaren. Bilderna i kemikapitlen som har en svag 

inramning när det kommer till maktförhållandet är flest inom sitt ämne dock är de inte många 

fler än bilderna i samma kapitel som har en mild inramning, ca 50 % av bilderna i 

kemikapitlen har en svag inramning och något mer än 40 % av bilderna i samma kapitel har 

en mild inramning.    

 

Om man sammanfattar inramningen för till vilken grad läsaren inbjuds att delta i bilderna 

vilket den horisontella vinkeln och avståndet bestämmer ett diagram får man följande resultat: 

  

 
Figur 11 Stapeldiagram över graden av inramning gällande till vilken grad läsaren inbjuds 
att delta i bilden hos bilderna i ämneskapitlen som analyserades.  
 
Detta diagram illustrerar bildernas inramning gällande till vilken grad bilderna bjuder in 

läsaren att delta. De flesta bilderna i kemikapitlen, över 50 % av bilderna, har en svag 

inramning gällande deltagandet vilket betyder att bilderna har för avsikt att förmedla en intim 

och personlig relation med läsaren. Fysikämnet har istället en stark inramning gällande 

deltagandet vilket betyder att de bilderna har som avsikt att förmedla en opersonlig relation 

till läsaren. De bilderna avskiljer sig från läsaren genom att till exempel porträtteras från ett 

långt avstånd i en horisontell vinkel. Den största delen bilder i biologikapitlen har en stark 

inramning gällande delaktigheten vilket betyder att de vill förmedla samma sak som den 

största delen bilder i fysikkapitlen, men antal bilder med en stark inramning skiljer sig inte 

lika mycket från antal bilder med en svag formalitet i biologikapitlen i jämförelse med 
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bilderna i fysikkapitlen. Minst antal bilder hamnade under mild inramning gällande 

deltagandet i alla ämneskapitel. 10 % av bilderna i både fysik- och kemikapitlen hade en mild 

inramning gällande deltagandet vilket betyder att bilderna har som avsikt att ha en social 

relation med läsaren. Några fler bilder procentuellt, ca 15 % av bilderna, hade en mild 

inramning gällande deltagandet i biologikapitlen.      

 
Sammanfattningen utav formaliteten kan man se i följande diagram:  

 

 
Figur 12 Stapeldiagram över graden av formalitet hos bilderna i ämneskapitlen som 
analyserades.  
 
Inga av bilderna som användes i biologikapitlen, fysikkapitlen och kemikapitlen hade en stark 

formalitet. Detta betyder att ingen bild i kapitlen som jag analyserade hade en hög grad av 

detaljer innehållande information i kombination med en bakomliggande kodad betydelse som 

läsaren måste förstå för att kunna avläsa bilden. Bilderna som analyserades i alla 

ämneskapitels typ var till största del realistiska, se figur, vilket ger en svag formalitet i den 

undergruppen. De flesta bilder var även berättande och metaforiska i fysik och biologiämnena 

vilket leder till att bilderna med denna funktion får en svag formalitet i denna underkategori. 

Bilderna i biologikapitlen hade oftast en svag formalitet då flest bilder hade en berättande och 

metaforisk funktion men det förekom fler bilden med klassificerande och analytiska funktion i 

biologikapitlen om man jämför med fysik- och kemikapitlen vilket resulterade i att fler bilder 

i biologikapitlen hade en stark formalitet inom denna underkategori.  
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8. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att analysera bilder i naturvetenskapliga läroböckers syfte i 

förhållande till läsaren samt vilka meningar som läroböckerna erbjuder läsaren. Syftet var 

även att studera detta utifrån de olika naturvetenskapliga ämnena och jämföra dem med 

varandra. Maktförhållandet mellan läsaren och bilderna som användes vid analysen visade sig 

till största del antingen vara av en mild inramning eller en svag inramning vilket betyder att 

de flesta bilderna som analyserades inte hade som avsikt att vara mer dominant än läsaren. 

Detta kan man jämföra med Sibandas och Sibandas vetenskapliga artikel (2013) då de pratar 

om att bilderna inte är utmanande vilket bilderna i min undersökning inte var utifrån ett 

maktförhållandeperspektiv. Inramningen gällande deltagandet hade en större spridning men 

det visade sig att mer än hälften utav bilderna i kemikapitlen hade som syfte att ha en intim 

eller social relation med läsaren medan bilderna i fysikkapitlen till största del hade som syfte 

att ha en opersonlig relation till läsaren. Bilderna i biologikapitlen fördelade sig ungefär till 

hälften där ena halvan hade som syfte att ha en opersonlig relation med läsaren och den andra 

halvan hade som syfte att ha en intim eller social relation till läsaren. Inte en enda bild i alla 

kapitel klassades med en stark formalitet vilket man igen kan jämföra med Sibandas och 

Sibandas vetenskapliga artikel där de presenterar bilder som till största del är lätta att förstå.  

Jag kan inte jämföra mitt arbete med resterande resultat i Sibandas och Sibandas artikel 

(2013) eftersom den berör bilden och textens relation till varandra vilket jag inte har tagit med 

i min analys. Eftersom läroböckerna både innehåller text och bild kan inte jag uttala mig om 

kapitlen jag analyserades helhetsperspektiv då jag har fokuserat på bildernas syfte med 

relationen till läsaren i läroböckerna. Detsamma gäller för Styliandous vetenskapliga artikel 

(2010) eftersom hen också innefattar texten i sin analys.  

	  

Bildernas inramning gällande maktförhållandet och deltagandet skiljer sig åt när det kommer 

till antal bilder med en stark inramning. Fler bilder har en stark inramning gällande 

deltagandet medan knappt några bilder alls har en stark inramning gällande maktförhållandet. 

Detta tyder på att bilderna som användes i läroböckerna som jag studera inte ville bjuda in 

läsaren till att delta i det som sker i bilden men samtidigt inte ville vara mer dominanta än 

läsaren vilket också hade gett dem en högre abstraktionsgrad. Bilderna i kemikapitlen skiljer 

sig lite ifrån bilderna i biologi- och fysikkapitlet genom att då de till största del har en svag 

inramning både när det gäller maktförhållandet och deltagandet medan bilderna i biologi- och 

fysikkapitlen har till största del en mild inramning gällande maktförhållandet och en stark 
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inramning gällande deltagandet. Detta kan bero på att bilderna i kemikapitlen ofta innehöll 

tecknade figurer och kort där en människa arbetade och utförde ett experiment vilket läsaren 

kunde härma hemma med enkla medel. Därför kan bilderna ha porträtteras på ett mer 

inbjudande sätt då det som porträtterades också kan ha haft som syfte att bjuda in läsaren att 

göra samma sak och påminna läsaren om att detta är någonting som är bekant för hen. 

 

Fysikkapitlen innehåller flest bilder med en stark inramning om man jämför med biologi- och 

kemikapitlen. Detta kan kanske bero på att fysikämnet går ut på att beskriva hur världen runt 

omkring människan fungerar och därför inte involverar människan i lika hög grad som kemi- 

och biologiämnet. Då, som jag tidigare har argumenterat för, bilderna i kemikapitlen ofta 

innehöll människor som utförde olika saker som tillexempel experiment och bilderna i 

biologiämnet innehöll människor, delar av människor i många fall. ’ 

 

Bilderna i biologikapitlen skilde sig ganska mycket beroende på om de kom från PULS 

Biologi Naturen eller PULS Biologi Människan. Bilderna från PULS Biologi Människan 

innehöll till stor grad illustrationer utan människor och delar av människor Dessa bilder var 

ofta illustrerade framifrån och på ett nära avstånd vilket oftast gav dem en mild eller svag 

inramning. Bilderna i PULS Biologi Naturen innehöll oftare bilder tagna eller illustrerade från 

ett större avstånd till exempel i form av flygfoton över olika sorters områden med skiftande 

klimat samt illustrationer utav jordklotet vilket oftare gav dessa bilder en mild eller stark 

inramning gällande både deltagandet och maktförhållandet i jämförelse med den andra 

biologiläroboken. Detta kan också bero på människans förhållande till innehåller. I PULS 

Biologi Människan består kapitlen utav bilder som porträtterar hur människokroppen fungerar 

vilket ger dem en stark koppling till läsaren medan PULS Biologi Natur innehåller bilder som 

porträtterar naturen runtomkring människan.  

 

Ingen bild i något kapitel hade en stark formalitet vilket betyder att bilderna som valdes ut till 

kapitlen inte hade en stor abstraktionsgrad. Bilderna innehöll inte ofta många färger och 

många nyanser utav de färger som fanns med i bilderna vilket gör bilderna mindre abstrakta. 

Det förekom inte mycket naturvetenskaplig kod i bilderna vilket också bidrog till att 

formaliteten inte var stark i något fall.  

 

Fysikkapitlen innehöll flest bilder procentuellt när det kom till användandet utav 

naturvetenskaplig kod. Detta i kombination med att de ofta saknade en bakgrund samt hade 
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stark inramning gällande deltagandet samt många bilder med en mild inramning gällande 

maktförhållandet ledde till att de till största del hade en mild formalitet. Att det fanns fler 

bilder klassade som hybrider i fysikkapitlen bidrog också till att fler bilder klassades med en 

mild formalitet i högre grad jämfört med bilderna i de andra kapitlen.  

 

Bilderna i biologikapitlen hade nästa lika många bilder med mild formalitet som svag 

formalitet. Detta kan bero på att de till större grad hade en färgrik bakgrund då många bilder i 

PULS Biologi Natur var kort tagna i olika naturklimat vilka då innehöll många färger med ett 

flertal nyanser. Detta förekom inte i lika stor grad i fysik- och kemikapitlen.  

8.1. Metoddiskussion  
Metoden som jag har valt att använda mig av har en kvantitativ och en kvalitativ funktion 

vilket jag förklarade innebörden av teoriavsnittet. Min bildanalys kan klassas som kvantitativ 

analysmetod i förhållande till många attribut som till exempel insamlandet av fakta, 

studerandet av resultatet, jämförelsen mellan de olika ämnena med hjälp av tabeller och 

diagram, numerisk data samt begreppsramar som klassifikationen, inramningen och 

formaliteten. Dock finns det delar i den som kan förbättras för att ge mer generaliserbara 

resultat. Om jag hade analyserat flera läroböcker och inte bara fyra kapitel utav varje ämne 

skulle resultaten bli mer generaliserbara vilket kännetecknar ett kvantitativt perspektiv på 

analysen (Bell, 2016). Eftersom jag endast har analyserat fyra kapitel per ämne kan jag inte 

dra några generaliserande slutsatser för bilder i naturvetenskapliga läroböcker samt hur 

inramningen och formaliteten skiljer sig åt eller liknar varandra gällande ämnena biologi, 

fysik och kemi.    
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