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1 INLEDNING  

 

En bild säger mer än tusen ord lyder ett gammalt ordspråk. Det är sant att en bild kan 

berätta mer än tusen ord, men en bild kan också berätta mycket mindre än tusen ord. 

Ibland berättar den ingenting alls. Ofta berättar en bild olika saker för olika människor. 

Hur vi tolkar en bild och dess budskap beror på många olika faktorer. Det är inte alls 

självklart att meddelandet som bildens avsändare hade som avsikt är det samma som når 

oss mottagare.  

Vi lever i ett visuellt samhälle. Den visuella kulturen är inte längre endast en del av vår 

vardag, den är vår vardag. Överallt omkring oss ser vi bilder, både stilla bilder och rörliga 

bilder, i olika format och med olika motiv. En god visuell läskunnighet är i dag viktigare 

än någonsin, men bara för att man ser mycket bilder omkring sig betyder det 

nödvändigtvis inte att man kan tolka dem korrekt. Detta inser man snabbt i arbetet som 

klasslärare. Det är häpnadsväckande, hur många olika tolkningar en klass på 25 elever 

kan ha av en och samma informationsbild.1  

När man introducerar ett nytt skolämne, som till exempel historia i årskurs fem, är det 

viktigt att genast från början väcka elevernas intresse för ämnet. Läraren delar ut de nya 

spännande läroböckerna och ber eleverna att bekanta sig med dem. Vad är det första 

eleverna tittar på då de öppnar en ny skolbok? Bilderna. De ser på bilderna och försöker 

forma sig en uppfattning om det nya ämnet. Denna uppfattning, eller bild, av läroämnet 

utformas då utifrån hur man tolkar bilderna. 

Vad och hur bilderna berättar om läroämnet historia är temat för denna avhandling. Jag 

närmar mig frågan via ett bildsemiotiskt perspektiv genom en kartläggning av 

bildmaterialet i helhet i utvalda historieläroböcker för årskurs fem och genom en 

kvalitativ analys av bilderna i introduktionskapitlen i samma källor, samt en näranalys av 

utvalda bilder. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur bildmaterialet i 

historieläroböckerna har förändrats under de senaste 40 åren, från det att grundskolan 

instiftades i Finland till idag, samt att ta reda på hur läroämnet historia introducerades på 

1970-talet och hur det introduceras på 2010-talet genom bilderna i läroböckerna.  

 

                                                           
1 Information är ett budskap som sänds i avsikt att ge en upplysning. En informationsbild innehåller ett 

sådant budskap. Mer om informationsbilder i Waern, Pettersson & Svensson 2004, 140, 144-145. 
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1.1 Avgränsning och frågeställning 

Denna avhandling behandlar användningen av bilder, samt hur läroämnet historia 

introduceras genom bilder, i historieläroböcker för eleverna i årskurs fem i grundskolan. 

Jag kommer att analysera och jämföra två läroböcker från 1970-talet med två läroböcker 

som finns på marknaden idag (2014). Källorna i analysen utgörs av Peruskoulun historia 

1 (WSOY 1971), Historian maailma 5 (Otava 1977), Historian tuulet 1 (Otava 2012) och 

Historia kertoo 5 (SanomaPro 2013). Detta är inte en historiedidaktisk avhandling. Fokus 

ligger på bilderna i källorna, medan bildtexter, rubriker och brödtexter fungerar som 

sekundära källor. Textinnehållet analyseras inte, förutom i vissa fall då den direkt berör 

innehållet i bilderna och det således är nödvändigt. 

Inom olika vetenskaper har man olika teoretiska redskap för att analysera bilder. Vilken 

tradition man väljer beror på sammanhanget och på vad man vill undersöka. I denna studie 

handlar det om bilder i läromedel och om att ta reda på hur bilderna används, samt vad 

bilderna berättar. Till exempel bildernas estetiska egenskaper har ingen betydelse i detta 

fall. Jag kommer att analysera källorna både kvantitativt genom en kartläggning av 

samtliga källor och kvalitativt genom en närmare granskning av introduktionskapitlen. 

Jag kommer inte att göra intentionsanalyser av bilderna, det vill säga undersöka sändarens 

avsikter. Metoden och källorna presenteras närmare i kapitel 1.3. Metod och källor. Den 

kvalitativa analysen stöder dessutom på bildsemiotiska teorier som presenteras närmare i 

kapitel 1.4. Bildsemiotiken som teori.  

Mina forskningsfrågor är: På vilka sätt har användningen av bilderna, i läroböckerna i 

historia för årskurs fem, förändrats under de senaste 40 åren? Vad berättar bilderna i 

introduktionskapitlen om läroämnet historia?  

 

1.2 Tidigare forskning  

Läroboksforskningen i Finland har hittills fokuserat främst på texten. Detta kan bero på 

att man undervärderar bildernas betydelse i inlärningen, menar Mirjamaija Mikkilä och 

Erkki Olkinuora i sin rapport Oppikirjat ja oppiminen (1995). De förhåller sig kritiskt 

mot den allt större andelen bilder i läromedel och de rekommenderar ett tidigt samarbete 

mellan textförfattare och bildredaktörer. Mängden bilder i läroböcker har faktiskt ökat 

under de senaste decennierna, men den största förändringen ligger i hur man använder 
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sig av bilderna, menar Jenni Kautto och Anne Peltoniemi i sin pro gradu-avhandling 

Selvää kärpännahkaa – Oppikirjan kuvituksen muutos ja käyttö opetuksessa (2006). De 

frågar sig om samhällets visualisering har påverkat användningen av bilder i läroböcker 

och i undervisningen. Matti Hannus, som i Oppikirjan kuvitus – koriste vai ymmärtämisen 

apu (1996) studerar hur eleverna använder sig av bilderna för att bättre förstå innehållet i 

texten i läroboken, konstaterar också att det har skett en enorm förändring. Enligt honom 

var läroboken tidigare ett bildande verk, numera är den en kommersiell produkt.  

Mikkilä och Olkinuora vill betona vikten av att välja rätt vad läroboksförfattaren vill 

illustrera med hjälp av bilder. Det finns fenomen som är omöjliga att illustrera, till 

exempel abstrakta begrepp. På samma gång finns det sådant som är svårt att förklara 

verbalt. En central fråga vid planeringen av en ny lärobok är, enligt Mikkilä och 

Olkinuora, hur eleven med hjälp av text och bild klarar av att konstruera en fungerande 

inre modell, som stöder eleven i att både förstå och komma ihåg det hon eller han har lärt 

sig. Hannus har forskat i hur bilderna främjar inlärningen, hur läroboksuppslagen 

bearbetas av eleverna, samt i skillnaderna mellan hur bilder är till nytta för olika slags 

elever. Enligt honom använder eleverna 94 % av bearbetningstiden för det verbala 

materialet och endast 6 % av tiden för att se på bilderna. Eleverna använder sig inte av 

bilderna som stöd då de läser, utan är tydligt textorienterade då de hanterar ett 

läroboksuppslag. Enligt Hannus har bilderna en mycket liten inverkan på inlärningen, 

eftersom man inte använder dem tillräckligt. Hans rekommendation är att minska 

bildernas andel med 60 – 70 %, så att texten blir mer framträdande. Hur antalet bilder har 

förändrats framgår från den kvantitativa delen av min bildanalys. 

Av Mikkiläs och Olkinuoras rapport framgår att bilderna i läroböckerna alltför sällan 

nämns i texterna och att bildtexterna ofta är bristfälliga. Terhi Rantanen undersöker 

bildernas och texternas förhållande i sin pro gradu-avhandling Kuva opettaa enemmän 

kuin 1000 sanaa? Oppikirjan kuvien ja kuvatekstien tehtävät historiallisen ajattelun 

näkökulmasta (2012). Hon undersöker bilderna i historieläroböckerna genom att 

analysera vilka deras uppgifter är, samt hur de stöder utvecklingen av ett historiskt 

tänkande. Hon använder sig av en källa, Forum för årskurs 5, i sin analys. Rantanen delar 

in bilderna i olika kategorier enligt uppgift och analyserar även bildtexterna. Hon 

konstaterar att bilderna och bildtexterna fungerar främst som kunskapskällor, då de inte 

tillför några nya eller motstridiga synpunkter, som kunde utmana eleverna. Därför stöder 
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de inte, enligt Rantanen, utvecklingen av det historiska tänkandet. I min analys utgår jag 

från att bildernas uppgift är att samarbeta med texten och på så sätt fördjupa inlärningen.  

Enligt Mikkilä och Olkinuora kan man påvisa tendenser att bildvalen inte enbart styrs av 

pedagogiska kriterier, utan att den rikliga användningen av bilder idag också kan bero på 

kommersiella syften – det vill säga, att göra boken lockande för potentiella köpare. Rune 

Pettersson berättar i Bilder i läromedel om ett så kallat blädderprov, som ofta görs då man 

väljer nya läroböcker till skolorna. Enligt honom har lärarna inte alltid tillräckligt med tid 

för att göra en noggrann utvärdering av boken. I stället nöjer man sig med att snabbt 

bläddra igenom boken för att forma sig en uppfattning om den.2 Då är det framför allt de 

färgglada bilderna och bilderna på den högra sidan av boken som påverkar beslutet. Jag 

kommer att undersöka hur användningen av bilder har förändrats under de senaste 40 

åren, genom en kvantitativ analys som berättar bland annat om den procentuella andelen 

färgbilder. 

Jenni Kautto och Anne Peltoniemi analyserar användningen av bilder i 19 stycken 

läroböcker i matematik och biologi för årskurserna fyra och åtta, samt undersöker vad 

lärarna anser om läroböckernas bilder. Jag kommer att behandla visualiseringsfenomenet, 

”kuvallistumisilmiö”, som Kautto & Peltoniemi kallar samhällets visualisering, i kapitel 

1.5. Samhällets visualisering och visuell läskunnighet. Kautto & Peltoniemis 

forskningsresultat antyder att användningen av bilder i läromedel inom matematik och 

biologi har ökat, samt att ökningen beror på visualiseringsfenomenet. 

 

1.3 Metod och källor 

 

1.3.1 Bildanalys 

Detta forskningsarbete använder sig av Rune Petterssons modeller för bildanalys, som 

presenteras bland annat i Bilder i läromedel och Trovärdiga bilder.3 Jag har utgått från 

Petterssons modeller, som jag sedan har omarbetat för att göra en lämpligare version för 

mitt arbete och min frågeställning.  

                                                           
2 Pettersson 2008, 111. 
3 Pettersson 2008, Pettersson 2001. 
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En bildanalys består av en noggrann granskning och en verbal beskrivning av en eller 

flera bilder. Detta kan, beroende på avsikten med analysen, göras mycket enkelt eller 

mycket omfattande. Man kan i analysen fokusera på avsändaren, mottagaren, 

representationen (bilden) eller på hela kommunikationsprocessen. I detta fall ligger fokus 

på representationen. Enligt Pettersson finns det inget entydigt idealiskt sätt för analys av 

informations- och kunskapsbilder. Metoderna som används är ofta subjektiva, men det 

finns en del mer objektiva modeller. En kombination av flera metoder ger oftast det bästa 

resultatet.  En bildanalys kan se ut på många olika sätt beroende på vad man vill undersöka 

med den.4 Jag är medveten om att även denna analys är subjektiv, men min strävan är 

ändå att förhålla mig så objektivt som möjligt till källorna. Jag har valt att strukturera 

bildanalysen på följande sätt, samt inkludera följande moment i bildanalysen: 

Kvantitativ analys av alla bilder i läroboken 

 Inledande noteringar 

 Frekvensindex 

 Bildindex 

 Färgkvot 

 Storleken på bilderna 

 Olika bildtyper 

Kvalitativ analys av bilderna i introduktionskapitlet  

 Inledande noteringar 

 Bildernas motiv  

 Semiotisk analys av utvalda bilder 

o Bildens konnotation och denotation 

o Bildens förankring i text 

 

De inledande noteringarna, i den kvantitativa analysen, innehåller allmän information om 

boken: Titel, författare, förlag, utgivningsår, antal bilder och sidor, samt specifika särdrag 

som kan påverka analysen, till exempel avvikande innehåll (i jämförelse med övriga 

källor). Frekvensindex anger den procentuella andelen sidor som har bilder. Bildindex 

anger antalet bilder per 100 sidor. Färgkvoten anger den procentuella andelen färgbilder 

                                                           
4 Pettersson 2008, Pettersson 2001. 
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i boken. Bilderna indelas i tre olika kategorier utgående från sin storlek; stora, 

mellanstora och små bilder.  

Slutligen kartlägger analysen vilka bildtyper som används i boken. Jag använder mig av 

kategorierna fotografi, illustration, schematisk bild, karta, vinjettbild och övriga (till 

exempel serier eller skämtteckningar, om sådana förekommer). Illustration betyder att 

bilden är en teckning eller målning som är producerad särskilt för boken i fråga. Övriga 

teckningar och målningar, som till exempel bilder på grottmålningar eller bilder på 

bokpärmar, placeras i kategorin fotografier eftersom de är fotografier på teckningar och 

målningar som ursprungligen är producerade för ett annat sammanhang. Jag granskar 

närmare fördelningen mellan färgfotografier, svartvita fotografier och monokromatiska 

fotografier. Monokromatiska bilder är svartvita med en effektfärg. 

Schematisk bild innebär bilder (vanligen teckningar) som innehåller text och/eller olika 

symboler (till exempel pilar) som förklarar något, till exempel ett händelseförlopp eller 

ett förhållande. Vinjettbild betyder återkommande små bilder som berättar till vilket 

kapitel sidan hör. De är inkluderade i analysen eftersom de är mycket synliga och bidrar 

till bokens bildvärld, men de är upprepningar både till placering, storlek och motiv och 

har på så vis en helt annan funktion än de övriga bilderna. Egentligen är vinjettbilderna 

också fotografier, men eftersom de inte är informationsbilder på samma sätt som de 

övriga bilderna har jag valt att placera dem i en egen kategori.  

I den kvalitativa delen av analysen studeras bilderna i introduktionskapitlen mer 

ingående. Introduktionskapitlet får representera boken som helhet eftersom de övriga 

kapitlen i de utvalda böckerna inte sammanfaller innehållsmässigt och således inte är 

jämförbara. Innehållet i de olika introduktionerna kan vara delvist olika, men syftet med 

kapitlet är dock det samma för alla fyra läroböcker i analysen; att inledande berätta om 

historia för femteklassaren. De inledande noteringarna i analysen består bland annat av 

information om introduktionskapitlets längd, antal bilder och bildindex. Därefter följer 

en kort beskrivning av innehållet i introduktionskapitlet. Sedan kartläggs motiven som 

förekommer i bildmaterialet. Kartläggningen av motiven sker genom en 

receptionsanalys, det vill säga genom att jag, i egenskap av mottagare, tolkar bildens 

motiv utifrån mina tidigare erfarenheter och upplevelser.5  

                                                           
5 Nordström 1989, 308 – 317.  
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Bildernas framställning och eventuella förankring i text, i läroboken eller i 

lärarhandledningen, behandlas därnäst. Efter det väljer jag ut vilka bilder som får 

representera introduktionskapitlet, och boken som helhet. De valda bilderna ska vara 

typiska för bokens bildvärld, det vill säga innehålla motiv som förekommer ofta i 

introduktionskapitlet. De ska också vara på något sätt intressanta och på så vis värda en 

närmare granskning. Denna semiotiska bildanalys är en näranalys, enligt Nordströms 

definition, då den är inriktad på meddelandet i bilden. Den använder sig också av yttre 

kontexter genom att leta efter bildens förankring i till exempel bildtexten. Också denna 

form av bildanalys är subjektiv till sin natur, då mottagaren använder sig av sina egna 

kunskaper och erfarenheter, men den är aldrig tillfällig eller slumpmässig. Den bygger på 

kunskap och metoder, till exempel genom att utforska bildens denotations- och 

konnotationsplan.6 Näranalysen kan göra ideologikritiska eller djuppsykologiska 

avslöjanden, iaktta det visuella berättandet, finna likheter eller närheter, eller upptäcka 

nya konnotativa eller symboliska teckenkombinationer.7 Bildsemiotiken presenteras 

närmare i kapitel 1.5. Bildsemiotiken som teori. 

 

1.3.2 Källor 

Källorna utgörs av fyra läroböcker i historia för årskurs fem i grundskolan. Böckerna är 

från 1970-talet och från 2010-talet, två titlar från bägge decennierna. På detta sätt är det 

möjligt att göra en jämförelse mellan böcker från samma tid och en jämförelse mellan 

böcker från olika tider. Samtliga är finländska läroböcker och en bok från vardera 

tidsperiod är utgiven även på svenska. Läroböckerna är från stora, välkända, förlag och 

har använts i vid utsträckning. Förlagen delar ogärna med sig av försäljningssiffror, och 

dessa skulle ha liten betydelse vid valet av källor eftersom läroböcker används i skolor 

under många år. På så vis anger försäljningssiffrorna inte det verkliga antalet användare 

en lärobok har. I stället har jag valt läroböcker med många nytryck. Detta visar att boken 

har varit omtyckt en längre tid. Ett annat viktigt kriterium vid valet av källor har varit att 

läroboken gärna ska ha en lärarhandledning, eftersom bilderna ofta behandlas även där. 

Dessutom vill jag att källan ska ha ett introduktionskapitel, där läroämnet presenteras för 

                                                           
6 Denotation och konnotation förklaras i kapitel 1.4.1 Bildens denotation och konnotation 
7 Nordström 1989, 308 – 317. 
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eleven. Det var knepigt att hitta läroböcker från 1970-talet som uppfyllde alla dessa 

önskemål. Därför har jag varit tvungen att göra några kompromisser. 

Böckerna från 1970-talet representerar tiden då grundskolan instiftades i Finland. Det var 

också en tid då samhällets visualisering tilltog, men man levde ändå inte i ett likadant 

bildbrus som idag.8 Den äldsta boken i analysen är Peruskoulun historia 1, som är utgiven 

1971 av WSOY. Samma upplaga utkom i fyra nytryck.9 Jag använder mig av denna första 

upplaga i analysen. En ny upplaga utkom 1979 och den trycktes på nytt sex gånger, sista 

gången 1987.10 Peruskoulun historia 1 är skriven av Kai R. Lehtonen och Veikko 

Huttunen. Boken är illustrerad av Aarne Nopsanen. Den har en lärarhandledning, 

Peruskoulun historia 1 opettajan opas, som utkom 1972. 

Den andra boken från 1970-talet heter Historian maailma 5 och är utgiven 1977 av Otava. 

Boken gavs ut på svenska som Historiens värld 511 och även på samiska som Historjjá 

máilbmi 512. Boken utkom första gången 1970, men då innehöll den inget 

introduktionskapitel. En ny, reviderad, upplaga utkom 1977 och det är denna version jag 

kommer att använda. Tyvärr finns det ingen lärarhandledning till boken. Denna upplaga 

fick tre nytryck innan den omarbetades igen 1982.13 De sista versionen av boken trycktes 

1984 och1986. Historian maailma 5 är skriven av Oiva Louhisola, Matti Pajunen och 

Veikko Niemi. Illustrationerna är av Lauri Manninen och Minna Savela har fungerat som 

redaktör för boken. 

De två nyaste böckerna i analysen är från 2010-talet och de är i bruk i skolorna idag. De 

visuella uttrycken omkring oss har ökat explosionsartat sedan 1970-talet, vilket också 

märks i läroböckernas bildvärld samt i arbetsgruppens storlek. Otavas Historian tuulet 1 

utkom första gången 2003. I denna analys använder jag mig av den 14. upplagan, från 

2012. Boken har utkommit på svenska under namnet Historiens vingslag 1. Historian 

tuulet 1 är skriven av Velijussi Kyllijoki, Olli Lehtonen, Najat Ouakrim-Soivio, Harri 

Rinta-aho och Merja Uljas. Bokens grafiska design är gjord av Eeva Aalto-Setälä och 

kartorna av Jaakko Hämäläinen. Bildredaktionen består av Ritva Arola, Vuokko 

Heimolinna och Mari Rakkolainen. Layouten är gjord av Eeva Aalto-Setälä, Keijo 

                                                           
8 Samhällets visualisering behandlas i kapitel 1.5 Samhällets visualisering och visuell läskunnighet 
9 1972, 1976, 1977 och 1978 (Fennica) 
10 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 och 1987 (Fennica) 
11 1973, 1975, 1976, 1977 och 1980 (Fennica) 
12 1984 (Fennica) 
13 1978 och två gånger 1979 (Fennica) 
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Erander och Mona-Rita Sanmark. Ritva Arola har fungerat som redaktör. 

Lärarhandledningen Historian tuulet 1 Opettajan opas utkom 2006.  

Historia kertoo 5 utkom första gången 2006 hos Tammi. Jag använder mig av den 7. 

upplagan, som gavs ut av SanomaPro 2013. Boken är skriven av Soile Varis, Niko Hurme 

och Juha Alenius. Illustrationerna är gjorda av James Sawkins och layouten av Heli 

Ahola. Redaktörer för boken är Nora Koskela och Hanna Silvennoinen. 

Lärarhandledningen Historia kertoo 5 Opettajan opas har utkommit senast 2012. 

 

1.4 Bildsemiotiken som teori 

Inom semiotiken forskar man i kommunikation och meningsskapande. Det är en teori om 

hur människan kommunicerar genom tecken. Enligt semiotiken kan vi tyda bilder, texter 

och visuella uttryck som budskap eller bärare av en mening. Inom semiotiken finns olika 

teoritraditioner och olika metoder för teckentolkning. Det gemensamma för alla dessa 

teorier är att man ser uttrycken, som ett slags meddelanden och att det är via dessa uttryck 

man kommunicerar.14 Bildsemiotiken, eller den semiotiska bildteorin, handlar om bildens 

innehåll. Även inom bildsemiotiken finns många olika teoritraditioner. Avsikten med en 

semiotisk bildanalys är att undersöka vad som sägs i bilden, vad bilden berättar. Genom 

att studera bildens semiotiska egenskaper kan man se hur den förmedlar en mening, en 

betydelse. 

Bildsemiotikens urfader är den franske litteraturkritikern och filosofen Roland Barthes 

(1915 - 1980), som 1964 publicerade Rhétorique de l’image, en bildanalys av ett 

reklamfoto för pasta, i tidskriften Communications.15 Denna analys var avgörande för 

bildsemiotikens uppkomst. Artikeln finns på svenska i Kurt Aspelins och Bengt A. 

Lundbergs textantologi Tecken & tydning.16 En engelsk version av artikeln finns i Barthes 

Image-Music-Text, som även innehåller andra intressanta essäer om bland annat filmens 

och musikens semiotik.17 Barthes utgår från samma grundbegrepp som den 

strukturalistiska lingvistiken, formulerade ursprungligen av Ferdinand de Saussure.18 

Barthes teorier har förklarats och vidareutvecklats av många forskare, bland annat John 

                                                           
14 Eriksson & Göthlund 2008, 34 – 35.  
15 På svenska Bildens retorik. 
16 Barthes 1964, 114 – 130.  
17 Barthes, 1977. 
18 Kjørup 2002, 38. 
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Fiske, Gert Z. Nordström, Søren Kjørup, Janne Seppänen, Arthur Asa Berger, Sven 

Lindman och Ann-Marie Lund. I avsnittet om bildens förankring i text använder jag mig 

även av, vid sidan om Barthes, Rune Petterssons teorier om bildtexter. 

Kärnan i Barthes bildsemiotik är de två meningsnivåerna, denotation och konnotation, 

vilka förklaras närmare i nästa kapitel, 1.4.1. Bildens denotation och konnotation. 

Dessutom utgår Barthes från att bildens betydelse alltid är på något sätt beroende av en 

språklig text. Det som Barthes menar med en bild, är mer specifikt ett fotografi. Han 

kallar fotografiet för en avspegling av verkligheten.19 I denna avhandling kommer jag att 

använda mig av valda delar av Barthes teorier, inte allt som han har skrivit om semiotisk 

bildteori. Jag har valt att göra dessa avgränsningar eftersom denna Pro Gradu-avhandling 

annars kunde växa till alldeles för stora proportioner. Senare, vid slutet av 1970-talet, 

ändrade Barthes sina teorier och var i stort sett av motsatt åsikt om nästan allt han tidigare 

hade skrivit om denotation och konnotation. Om detta kan man läsa till exempel i 

Nordströms bok Bilden i det postmoderna samhället.20  I detta arbete kommer jag dock 

att använda mig av Barthes tidiga bildteorier, eftersom de fortfarande anses vara de mest 

betydelsefulla inom bildsemiotiken.  

Man kan hitta svagheter hos bildsemiotiken, liksom hos vilken som helst annan teori. 

Bildsemiotiken bryr sig endast om innehållet i bilden. Den intresserar sig inte för det 

estetiska eller bildens tekniska kvalitet.21 I den kvalitativa delen av forskningsarbetet 

undersöks just innehållet i bilden. Bildernas estetiska värden är i detta fall av ringa 

intresse. Anmärkningar om bildernas tekniska kvalitet kan däremot göras vid särskilt 

behov. Ett allmänt problem hos semiotiken är mångfalden av olika teorier, där man 

använder samma begrepp för olika ändamål.22 I denna avhandling använder jag mig 

endast av tydliga och klart definierade begrepp. Det är också nödvändigt att medge att 

tolkningar som bygger på denotationer och konnotationer alltid är, åtminstone till en viss 

del, subjektiva. De är framkallade av kulturella associationer och personliga upplevelser 

samt personlig kunskap. Eftersom Barthes bildteori, som bygger på bland annat 

denotation och konnotation, är allmänt accepterad och välanvänd, ser jag dock inget 

problem att tillämpa den även i detta forskningsarbete.  

                                                           
19 Barthes 1964, 125. 
20 Nordström 1989. 
21 Berger 1998, 31. 
22 Seppänen 2002, 176 – 177.  
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1.4.1 Bildens denotation och konnotation 

Barthes kallar bildens första meningsnivå för denotation. Med första meningsnivå avser 

Barthes tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse.23 Denotationen har två funktioner hos 

ett visst tecken; den ska likna verkligheten och den ska separera tecknet från andra 

möjliga betydelser. När man översätter bilden till ord ska detta göras så sakligt och 

objektivt som möjligt. Denna verbala översättning kallas för denotativ beskrivning.24 Ett 

fotografi på en bil ska denotera bil.  

Barthes använder sig av termen konnotation för att beskriva bildens andra meningsnivå. 

Tecknets konnotation syftar på de kulturella betydelserna, associationerna, som fästs vid 

tecknet genom en växelverkan mellan tecknet och mottagarens värden, uppfattningar och 

känslor. Dessa associationer kan vara till exempel symboliska, historiska, ideologiska 

eller känslomässiga - och de kan vara mycket subjektiva.25  

Konnotationen är en viktig semiotisk funktion eftersom den bär med sig kulturella värden 

och olika konnotationer kan framkalla olika tolkningar.26 Man kan också beskriva 

konnotation som en kulturell association. De flesta associationer är kulturella, de är 

gemensamma för ett kollektiv som till exempel en familj, en generation, en samhällsklass 

eller en yrkeskår.27 En pedagog fäster sin uppmärksamhet vid olika saker i en bild på en 

grupp skolelever, än vad en marknadsförare gör. En bild på en polis konnoterar olika för 

en brottsling och en ärlig medborgare. Förutom kulturella associationer har vi även våra 

egna privata associationer. Dessa är tankar och känslor som en människa är ensam om.28  

Barthes talar om myter, då han förklarar betydelsen av konnotation. I detta fall betyder 

myt inte folksagor, fantasier eller felaktiga föreställningar. Barthes definition av en myt 

är en berättelse, med vars hjälp kulturen förklarar eller förstår naturen eller verkligheten. 

Primitiva myter var myterna om livet och döden, myten om det goda och det onda, myter 

om naturkrafter och gudomligheten. Myter idag är till exempel myten om det manliga 

och det kvinnliga, familjemyter och myten om framgång. Mytens starkaste egenskap är 

dess självklarhet för oss som lever inom samma kultur. Denna egenskap gör också myten 

                                                           
23 Fiske 1982, 110 – 111.  
24 Nordström 1984, 38, 40. 
25 Berger 1998, 13, Fiske 1982, 111. 
26 Seppänen 2002, 182 – 185.  
27 Nordström 1984, 41 – 42.  
28 Ibid. 
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genomskinlig, svår att hitta.29 Associationerna som påverkar konnotationen av visuella 

tecken är ofta härledda av myter. Tecknet tar åt sig av de värderingar som mottagarens 

kultur, eller till exempel ideologi, representerar och får dessa värderingar att förefalla 

naturliga.30 Enligt John Fiske påverkas våra konnotationer av hur vi föreställer oss saker 

och ting, till exempel myten om en lycklig familj. Det finns alltså en kulturbunden, 

allmän, föreställning av ”en lycklig familj”. Denna myt kan man kalla för en dominerande 

myt. Dessutom finns mot-myter, till exempel olika subkulturer. Inom en 

vetenskapsbaserad kultur finns alltid mot-myter som utmanar den dominerande myten.31 

Det finns också subjektiva föreställningar av samma myt – där konnotationen påverkas 

av privata associationer.  

Andra bildsemiotiker talar om semantiska koder i stället för myter. Även dessa skapar 

betydelsen i bilden med hjälp av konventioner.32 Kjørup skriver om en likhetsteori; ”En 

bild föreställer X om och endast om den visuella konfigurationen i bildens yta liknar X. 

Likhet är ett både tillräckligt och nödvändigt villkor för avbildning.” Likhetsteorin går 

alltså ut på två påståenden; bilden liknar X och bilden föreställer X. Enligt Berger är koder 

komplexa associationsmönster som alla medlemmar av en viss kultur eller ett samhälle 

lär sig.33 För att smälta in i en kultur, eller i ett samhälle, måste vi först lära oss dessa 

koder. De flesta är beroende till exempel av vår sociala status och etnicitet. En del koder 

är mer allmänna, andra är mer specifika – trafikmärkena är ett mycket allmänt kodsystem. 

Koderna är för oss, på samma sätt som myterna, oftast helt osynliga. De hjälper oss att 

förstå hur vi ska agera i olika situationer och att förstå händelser. På grund av att dessa 

koder är kulturbundna kan det lätt ske missförstånd i kommunikationen. Till exempel 

handtecknet ”tummen upp” har många olika betydelser. Koderna kan vara starka eller 

svaga. De svaga möjliggör olika tolkningar. Om man ritar en bild på en katt, men ingen 

känner igen att det är en katt, har tecknaren inte använt sig av de koder som finns för hur 

en katt ska se ut.34  

En fotograf kan påverka bildens konnotationer genom val av till exempel bildvinkel, 

perspektiv eller ljussättning. Beroende på om man har fotograferat på dagen, eller på 

natten, kan det väcka olika konnotationer hos tittaren. En närbild eller en helbild kan ge 

                                                           
29 Seppänen 2002, 182 – 185, Fiske 1982, 113 – 114.  
30 Lacey 1998, 67 – 68.  
31 Fiske 1982, 115. 
32 Kjørup 2002, 62. 
33 Berger 1998, 26 – 28.  
34 Nordström 1984, 36. 
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olika konnotationer, likaså valet mellan fågel- och grodperspektiv. I det verbala språket 

är det vårt tonfall som konnoterar våra känslor och värderingar. Konnotationer kan vara 

personliga och de är alltid specifika för en kultur. Ofta är vi inte ens medvetna om 

konnotationerna, de är så självklara för oss. Därför kan det lätt hända att man tolkar 

konnotativa värden som denotativ fakta. Ett av den semiotiska analysens huvudmål är att 

försöka undvika detta.35 Ofta går media-analyser ut på att hitta de konnotativa 

meningarna, till exempel i bilder, och att koppla dessa till olika sociala, kulturella eller 

ideologiska betydelser. Sammanfattningsvis, kan man alltså säga att denotation är vad 

som framställs i bilden och konnotation hur det framställs i bilden. 

 

1.4.2 Bildens förankring i texten 

Enligt Barthes är bilden polysemisk, det vill säga öppen för flera läsvägar (jämfört med 

skriven text, som avläses linjärt från vänster till höger), och därför är den i högsta grad 

mångtydig och öppen för flera tolkningar.36 En skriven text kan naturligtvis också tolkas 

på flera sätt, men ändå betydligt färre än en bild.37 Det är sällan en bild står helt ensam, 

utan någon som helst text. Också en minimal denotativ beskrivning av bilden, till exempel 

var den är tagen eller vem den föreställer påverkar vår inställning till den. Med andra ord, 

kan man genom bildtexter påverka vad bilden konnoterar. Detta kallas för att förankra 

bilden i en text.38 Kjørup skriver att förankringen är viktig eftersom varje föremål som 

avbildas kan ha oändligt många egenskaper. För att mottagaren ska förstå vad som är 

relevant i en bild, måste detta berättas genom en text. Man kan genom ord ge en större 

möjlighet av tänkbara betydelser – eller blockera en del av betydelserna, texten dirigerar 

läsaren.39 Barthes menar också att varje bild rentav efterfrågar en förklarande kommentar 

eller tolkning – en kontext, som uttrycks i text. Utan denna skrivna förklarning kan en 

bild endast väcka undran, känslor, eller minnen.40 Enligt Nordström talar man om 

förankring då yttre kontexter blir avgörande.41 

                                                           
35 Fiske 1982, 112 – 113. 
36 Barthes 1964, 120. 
37 Nordström 1984, 69. 
38 Barthes 1964, 121. 
39 Ibid. 
40 Aspers, Fuehrer & Sverrisson (red.) 2008, 15. 
41 Nordström 1984, 45. 
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Lindman och Lund påpekar att orden är överlägsna bilderna i det avseendet att texten ofta 

klarar sig utan bilder, medan den informativa bilden inte klarar sig utan en kompletterande 

text. De menar att man utan bildtexter inte kan göra en djupare analys av bilder. Genom 

bildtexten begränsar sändaren tolkningen av bilden så, att man inte missförstår den samt 

fördjupar bildens innehåll. Det är också möjligt att göra en värdeladdad styrning av 

bilden, genom bildtexten.42 

Enligt Pettersson har en bild utan bildtext nästan inget alls informationsvärde – i värsta 

fall saknar den helt ett informationsvärde. En ensam bild är alldeles för mångtydig. 

Pettersson har hittat fem olika funktioner hos bildtexter.43 Denna kategorisering använder 

jag mig av i den kvalitativa analysen: 

 Styrande: Bildtexten styr mottagaren att förstå sändarens budskap 

 Etiketterande: Bildtexten berättar bildens innehåll 

 Informativ: Bildtexten tillför information som varken finns i brödtexten eller i 

själva bilden 

 Stämningsgivande eller -tolkande: Bildtexten tolkar stämningen i bilden för 

mottagaren 

 Instruerande: Bildtexten berättar vad mottagaren ska tänka på  

 

Bildtexten är bildens viktigaste förankringsmedel, men förankringen kan ske även genom 

andra texter i läroboken. Bilden kan nämnas i brödtexten, rubrikerna eller lärobokens 

textuppgifter. Ofta finns tilläggsinformation till bilden i lärarhandledningen. Då är det 

viktigt att läraren uppmärksammar detta och diskuterar bilden tillsammans med eleverna. 

Då en bild kan producera otaliga tolkningar, är det lärarens ansvar att genom diskussion 

styra och begränsa dessa tolkningar.  

 

Som tidigare nämndes, menar Barthes att bildtexten förankrar bildens betydelse. 

Seppänen påpekar att man också kan se saken tvärtom; en bild förankrar texten.44 Man 

kan illustrera samma text med olika bilder. Ett misslyckat bildval påverkar i högsta grad 

hur texten uppfattas. En saklig text kan uppfattas som ironisk, humoristisk eller rentav 

obegriplig beroende av bildvalet. Pettersson beskriver i sin bok Bilder i läromedel hur 

                                                           
42 Lidman & Lund 1972, 14, 27. 
43 Pettersson 2003, 85.  
44 Seppänen 2002, 39. 
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samspelet mellan text och bild fungerar. Han menar att ett gott samspel gynnar 

läsförståelsen, medan ett dåligt kan ha en negativ inverkan. Han uttrycker saken kort: 

”Fina bilder kan aldrig rädda en dålig text och en bra text kan aldrig rädda dåliga bilder”.45 

 

 

1.5 Samhällets visualisering och visuell läskunnighet  

Bilder har alltid varit viktiga för människan, ända sedan grottmålningarnas tid, men under 

1900-talet skedde en utveckling som inte kan jämföras med något tidigare. Man talar om 

en pictorial turn. Samtidigt som den visuella kulturen har infiltrerats i alla delar av vårt 

samhälle, lever fortfarande en primitiv rädsla för bildernas makt och påverkan kvar.46 

Startskottet för samhällets visualisering var uppfinnandet av televisionen. Med 

televisionen kom en ström av bilder, hem till människornas vardagsrum, och 

bildströmmen har inte sinat – tvärtom. Nya former av media och kommunikationsmedel 

som bygger på olika slags visuella lösningar, utvecklas ständigt. Televisionens enorma 

popularitet ledde till att man också inom tryckta media, och böcker, var tvungen att satsa 

mer på den visuella utformningen.47 Detta ledde till att man började utveckla nya metoder 

inom trycktekniken och använde mer resurser på layout och bilder av olika slag. Denna 

utveckling skedde givetvis även inom läromedelsbranschen. 

Vi lever i en visuell kultur, där vi ständigt kommer i kontakt med olika slags bilder. Vi 

spenderar vår tid framför teveapparater, smarttelefoner och datorskärmar, som 

kontinuerligt öser visuella uttryck över oss. I synnerhet reklambilder är något vi inte kan 

undvika. De finns överallt i bussar, vid idrottsevenemang och på läkarmottagningar. Detta 

visualiseringsfenomen (egen översättning av kuvallistumisilmiö) innebär att mängden 

bilder som vi utsätts för hela tiden ökar och att bilderna på samma gång blir en självklar 

del av kontexten.48  

Bara för att man ser en massa bilder omkring sig, betyder det dock inte att man kan tolka 

dem. För att kunna förstå bilder behövs träning. Denna kunskap kallas för visuell 

läskunnighet. Man började tala om visuell läskunnighet (visual literacy, kuvanlukutaito) 

                                                           
45 Pettersson 2008, 128. 
46 Uttrycket pictorial turn infördes av W.J.T. Mitchell under 1990-talet. Termen är inte ett synonym för 

samhällets visualisering. Det finns ingen fastställd svensk översättning för uttrycket, som betyder ungefär 

bildmässig vändning. Mer om fenomenet i Mitchell 1994. 
47 Herkman 2007, 62 – 63.  
48 Kautto & Peltoniemi 2006, 25 – 28.  
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redan på 1960-talet i USA, då man grundade International Visual Literacy Association 

(IVLA), för att diskutera hur televisionens genombrott skulle påverka barnens 

läskunnighet.49 Idag finns en relativt omfattande internationell forskning om hur bilder 

påverkar oss, om hur vi kan läsa bilder och om bilder som språk.50 I Finland har man 

forskat kring visuell läskunnighet sedan 1980-talet. En av våra främsta forskare inom 

området är Janne Seppänen, som skriver i Katseen voima att en läsning av en bild på 

många sätt skiljer sig från en läsning av en text. Därför vill han också att man hellre talar 

om tolkning, i stället för läsning, då man talar om bilder. Seppänen förklarar, att det är 

lätt att se en bild, men att det kan vara svårt att förstå den.51 Han säger: ”Visuell 

läskunnighet innebär en förståelse för visuell ordning och motiverade tolkningar av 

dessa”.52 Visuell läskunnighet består alltså av två plan. Å ena sidan av en kunskap som 

vi alla har; till exempel att förstå att en bild på en leende människa betyder att hon eller 

han är glad. Å andra sidan handlar visuell läskunnighet om att bli medveten om 

strukturerna och maktpositionerna bakom den visuella ordningen, och att kunna 

ifrågasätta dem.53 Denna beskrivning av den visuella läskunnighetens två plan påminner 

om Barthes meningsnivåer, denotation och konnotation. Också de består av en uppenbar 

tolkning och en erfarenhetsbaserad tolkning.  

Det krävs en hel del erfarenhet och kunskap för att förstå bilder, något som barn och 

ungdomar inte alltid har. Ett sätt att träna visuell läskunnighet är att diskutera bilderna. 

Här kan läraren hjälpa eleverna att komma igång med att verkligen tolka bilderna, inte 

bara titta på dem. När man använder sig av bilder vid inlärningen av något nytt kan 

bilderna i bästa fall ha en positiv inverkan, till exempel genom att stöda minnet. Bilder 

som upplevs på ett positivt sätt fungerar bättre än bilder som upplevs negativt. De 

förmedlar information mer effektivt. Orealistiska bilder, eller sådana som stämmer dåligt 

överens med texten, kan ha rentav negativa inverkningar på inlärningen. Det är också 

viktigt att bilderna är anpassade efter målgruppen, det vill säga, ju yngre barn desto 

enklare bilder. Bilderna får inte innehålla för mycket fakta, och man bör helst undvika 

bilder som är enbart dekorativa.54 

                                                           
49 Seppänen 2002, 19. 
50 Pettersson 2001, 30. 
51 Seppänen 2002, 14 – 16.  
52 Alla översättningar av citat i denna avhandling är mina egna, om inget annat anges. Seppänen 2002, 16. 

”Visuaalinen lukutaito on visuaalisten järjestysten tajua ja perusteltujen tulkintojen tekemistä niistä”. 
53 Seppänen 2002, 192 – 193.  
54 Waern, Pettersson & Svensson 2004, 157, 172. 



20 
 

Bildens syfte bestäms av kontexten; en och samma bild kan användas på olika sätt. Till 

exempel kan en bild på en blomma vara informativ i en lärobok i biologi, eller dekorativ 

i en lärobok i musik. Bilder som används i läromedel är vanligen informationsbilder, då 

de innehåller ett budskap som sänds i avsikt att ge en upplysning.55 I denna avhandling 

utgår jag ifrån att bildmaterialet i historieläroböckerna är informativt. En fungerande 

informationsbild har tydlig struktur, den är relevant samt läslig, läsbar och läsvärd för den 

avsedda målgruppen.56 Med andra ord; enkel, lätt att tolka och viktig. 

 

1.6 Läroböcker i Finland 

Lagen om allmän läroplikt i Finland trädde i kraft 1921, vilket betydde att alla barn fick 

gå i skola. Folkskolan var sexårig, och en del av eleverna fortsatte efter det fjärde skolåret 

i ett läroverk. Lagen om grundskolan godkändes i riksdagen 1968 och övergången skedde 

gradvis under åren 1970-1978.57 Processen fördubblande behovet av läroböcker. Detta 

berodde främst på att den nya läroplanen krävde att man behandlade allt som var angivet 

för en viss årskurs inom ett skolämne, medan det tidigare hade handlat enbart om 

rekommendationer. Det blev vanligt med bokserier som omfattade alla årskurser i 

grundskolan. Dessa skrevs sällan av en och samma författare, eller arbetspar, som 

tidigare. I stället skapades olika projektgrupper.58  

Ända till början av 1990-talet måste nya läroböcker godkännas hos skolstyrelsen. Efter 

en del omorganisationer, bland annat en sammanslagning med yrkesutbildningsstyrelsen, 

grundades utbildningsstyrelsen och i samma veva övergick läroboksansvaret till skolorna. 

Detta betyder att det i dag är lärarna, tillsammans med rektorerna, som bestämmer om 

vilka läroböcker som används i skolorna. Ingen utomstående instans kontrollerar alltså 

böckernas innehåll.59 Mer om användningen av läroböcker i de finlandssvenska skolorna 

kan man läsa om i utbildningsstyrelsens rapport från 2011, Läromedelssituationen våren 

2010 för de finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna.60 

                                                           
55 Ibid, 140. 
56 Ibid, 144 – 145, 157. 
57 Meinander 2012, 380. Utbildningsverket: Utbildningens milstolpar, 

www.oph.fi/download/47585_Utbildningens_milstolpar.pdf 
58 Lappalainen 1992, 151 – 152, Häkkinen 2002, 78. 
59 Häkkinen 2002, 78 – 79. 
60Utbildningsverket: Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och 

gymnasierna,www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska

_grundskolorna_och_gymnasierna.pdf 

http://www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_
http://www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_
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Lärobokens uppgift är att förmedla ny kunskap åt eleverna. Innehållet ska baseras på 

tillförlitliga källor och framföras enligt målgruppens utvecklingsnivå. Språket ska vara 

gott och bokens utseende ska vara tilltalande, så att det väcker elevens intresse. Eftersom 

en lärobok är i bruk under många år bör texten vara formulerad så att den inte binder sig 

till en viss tid. Man ska alltså undvika uttryck som ”i dag”, ”just nu” eller ”nuförtiden”.61 

Det samma gäller bilderna i läroböckerna. Speciellt bilder som föreställer människor, 

fordon eller tekniska apparater kan snabbt kännas föråldrade. Trots att den egentliga 

målgruppen för läroböcker är elever, är boken mycket viktig också för läraren. En god 

bok underlättar dennes arbete, då boken utgör en slags stomme för undervisningen. Dock 

måste läraren samtidigt komma ihåg att följa läroplanen, vilken kan skilja sig något från 

bokens upplägg. 

Trots att det i dag finns många konkurrerande läromedel, till exempel på internet, behåller 

läroboken fortfarande sin starka ställning inom undervisningen. En lärobok är en 

bestående dokumentation. Grunderna, eller baskunskaperna, inom ett ämne är länge de 

samma, trots att världen omkring förändras. Läroböckerna baseras på vetenskaplig 

forskning, som presenteras i ett lättöverskådligt format. De utgör helheter, i bästa fall 

serier. De är lätta att använda och kräver inga tekniska hjälpmedel, ingen uppkoppling 

eller tillgång till elektricitet. Dessutom väcker en gammal lärobok minnen, den är en 

nostalgisk produkt.62 

I Finland dominerar några stora bolag på läroboksmarknaden; Otava, SanomaPro, WSOY 

och Schildts & Söderströms.  Bland de finlandssvenska skolorna används, inom 

läroämnet historia, i dag främst Historiens vingslag (Schildts & Söderströms), som är en 

översatt version av Historian tuulet (Otava). En del skolor använder sig fortfarande av 

Vår Historia, som gavs ut för första gången, av dåvarande Söderströms förlag, redan år 

1988. Vår Historia, som är producerad med hjälp av Svenska Kulturfonden, behandlar 

finskheten och finlandssvenskheten på ett mycket djupare sätt än Historiens vingslag. Det 

senaste nytrycket är från 2010, men upplagan är fortfarande den samma som för 25 år 

sedan. Dessutom använder sig en del skolor av Schilds & Söderströms Historien berättar 

som senast utkom 1998, och är en översättning av Historia 5 (som gavs ut senast av 

                                                           
61 Häkkinen 2002, 81. 
62 Häkkinen 2002, 87, 91. 
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SanomaPro 2003).63 I slutet av 2013 utkom en svenskspråkig version av Otavas Forum 

för årskurs fem. Förlaget skickade ut exemplar av boken för påseende till skolorna i början 

av 2014, med avsikt att få in beställningar inför kommande läsår. Schilds & Söderströms 

har också nyligen gett ut Tidspiraten som är ett lite annorlunda läromedel i historia för 

årskurs fem och sex.  

I de finskspråkiga skolorna används också flera olika läroböcker i historia. Förutom 

SanomaPros Historia kertoo 5 och Otavas Historian tuulet, vilka också är två av mina 

källor, bör även nämnas Otavas bokserie Forum, som också innehåller en lärobok i 

historia för årskurs fem. SanomaPros andra läroboksserie i historia heter Kauan sitten och 

är ämnad för årskurs fem och sex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63Utbildningsverket: Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och 

gymnasierna,www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska

_grundskolorna_och_gymnasierna.pdf 

http://www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_
http://www.oph.fi/download/135472_Laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_
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2 BILDMATERIALET I HISTORIELÄROBÖCKERNA 

Detta kapitel kommer att redogöra för bildmaterialet, vilket innebär en granskning av 

bilderna i läroböckerna i helhet. Källorna består av sammanlagt 612 sidor och 1314 bilder. 

Kartläggningen består av sex moment: inledande noteringar, frekvensindex, bildindex, 

färgkvot, storleken på bilderna och bildtyper. Dessa egenskaper hos källorna analyseras i 

de kommande kapitlen och mätningarna presenteras i grafisk form. De exakta siffrorna är 

återgivna i tabellen nedan. Metoden har presenterats närmare i kapitel 1.3. Metod och 

källor. En kvalitativ analys av introduktionskapitlen och vissa utvalda bilder följer i 

kapitel 3. Bildinnehållet i introduktionskapitlen. 

Jag har namngett varje bild i analysen så att namnet består av bokens titel, sidnummer, 

bildens nummer, bildtypen och bildens storlek. Till exempel bilden på Istanbul på sidan 

129 i Historian maailma 5 heter HM 129 146 FF S, det vill säga Historian maailma 5, 

sidan 129, bild nummer 146, färgfotografi, stor. Förkortningar som används i analysen:  

 

PH  Peruskoulun historia 1 

HM  Historian maailma 5 

HT  Historian tuulet 1 

HK  Historia kertoo 5 

FF/FSV/FM  Fotografi: färg/svartvit/monokrom64 

IF/ISV/IM  Illustration: färg/svartvit/monokrom 

KF/KSV/KM Karta: färg/svartvit/monokrom 

SF/SSV/SM  Schematisk bild: färg/svartvit/monokrom 

ÖF/ÖSV/ÖM Övriga: färg/svartvit/monokrom 

L/M/S  Bildens storlek: liten/mellan/stor 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Monokromatiska bilder är svartvita med en effektfärg. 
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Tabell 1. Bildmaterialet i historieläroböckerna 

 Peruskoulun 
historia 1 

Historian 
maailma 5 

Historian 
tuulet 1 

Historia  
kertoo 5 

Antal sidor 107 166 144 195 

Antal bilder 202 196 386 530 

     

FREKVENSINDEX 96 93 99 100 

BILDINDEX 188 118 268 272 

FÄRGKVOT 40 37 96 96 

     

BILDSTORLEK     

           Stora bilder 41 (20 %) 80 (41 %) 51 (13 %) 76 (14 %) 

           Mellanstora bilder 115 (57 %) 114 (58 %) 154 (40 %) 181 (34 %) 

           Små bilder 46 (23 %) 2 (1 %) 181 (47 %) 273 (52 %) 

     

BILDTYPER     

          Fotografi 46 (23 %) 117 (60 %) 198 (51 %) 301 (57 %) 

          Illustration 119 (59 %) 55 (28 %) 34 (9 %) 75 (14 %) 

          Karta 20 (10 %) 16 (8 %) 16 (4 %) 12 (2 %) 

          Schematiska 17 (8 %) 8 (4 %) 2 (0,5 %) 3 (0,5 %) 

          Vinjettbilder 0 0 131 (34 %) 130 (24 %) 

          Övriga 0 0 5 (1 %) 9 (2 %) 

> 1 % avrundas till heltal 
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2.1 Inledande noteringar 

De inledande noteringarna innehåller allmän information om boken: Titel, författare, 

förlag, utgivningsår, antal bilder och sidor i analysen samt övrig information som kan 

vara relevant. Hela boken ingår inte i analysen, endast de kapitel som eleverna använder 

under den normala kursen. Bokens pärmar, innehållsförteckning, och eventuellt 

tilläggsmaterial ingår inte. Med övrig information som kan vara relevant avser jag till 

exempel avvikande sidnumrering, skillnader i den finskspråkiga och den svenskspråkiga 

upplagan, återkommande bilder eller anmärkningar om teknisk kvalitet.  

Den äldsta boken i analysen är Peruskoulun historia 1 från 1971. Boken är skriven av Kai 

R. Lehtonen och Veikko Huttunen och den är utgiven av WSOY. Boken har en lite 

speciellt sidnumrering då brödtexten börjar på sidan 1, den högra sidan på ett uppslag, 

trots att kapitlets rubrik Johdantokurssi finns två sidor tidigare (onumrerad sida, sida -1). 

Det finns också en stor bild på sidan 0 (onumrerad). Således uppgår antalet analyserade 

sidor till 107 stycken, trots att den sista brödtexten och de sista bilderna finns på sidan 

105. Bildmaterialet består av 202 bilder, några av dem är svåra att avläsa på grund av 

svag bildkvalitet. De svartvita fotografierna har ibland alltför starka kontraster, vilket 

innebär att de är, bokstavligen, svartvita utan gråa toner.65 Färgbilderna (både 

fotografierna och illustrationerna) är i vissa fall väldigt gryniga och oskarpa.66 Slutligen 

bör också nämnas texten på bokens bakpärm:  

Författarna har utgått från principen att en lärobok i historia bör ta i beaktande elevens 

ålder både i sakinnehållet, presentationen och i bokens visuella utformning. Därför är 

andelen bilder högre än i någon finländsk bok tidigare. I den här delen (...) består 

bilderna i huvudsak av mångfärgade teckningar i vilka man har strävat efter historisk 

noggrannhet; med fotografier och schematiska bilder som tillägg (...).
67  

Man har alltså arbetat målmedvetet med bildmaterialet, och uttryckligen använt sig av ett 

större antal bilder än tidigare för att bättre ta hänsyn till elevens behov. Bilderna används 

inte i dekorativt syfte, utan man strävar efter historisk noggrannhet.  

                                                           
65 Till exempel PH 4 10 FSV M och PH 92 176 FSV M 
66 Till exempel PH 15 39 FF S och PH 55 117 IF M 
67 Lehtonen & Huttunen 1971: ”Kurssin tekijät ovat lähteneet siitä periaatteesta, että historian oppikirjan 

tulee ottaa huomioon oppilaan ikä sekä asiasisällössä, esitystavassa että kirjan ulkomuodossa. Siksi 

kuvituksen osuus on suurempi kuin missään aikaisemmassa suomalaisessa historian oppikirjassa. Tässä 

osassa (…) kuvituksessa pääsijalla luotettavaan historialliseen tarkkuuteen pyrkivät moniväripiirrokset; 

lisänä valokuvia ja kaavioita (…).” 
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Den andra boken från 1970-talet, Historian maailma 5, gavs ut 1977 av Otava. Den är 

skriven av Oiva Louhisola, Matti Pajunen och Vesa Niemi. Boken är en omarbetad 

upplaga: den har ett introduktionskapitel, vilket tidigare upplagor inte hade.  Den består 

av 166 sidor och 196 bilder. Bildtexterna är tryckta i cyan, samma färg används även i 

bokens monokromatiska bilder och för att lyfta fram vissa ord i brödtexten. I boken 

används bilder från filmerna Quo Vadis?(USA, 1951) och The Fall of the Roman Empire 

(USA, 1964) i kapitlet om romarriket.68 Samma kontrastproblem som i Peruskoulun 

historia 1 finns hos bokens svartvita fotografier. Färgfotografierna har blivit större men 

är fortfarande gryniga och oskarpa.69 

Historian tuulet 1 är den tredje boken i analysen. Den är utgiven 2012 av Otava. Bokens 

författare är Velijussi Kyllijoki, Olli Lehtonen, Najat Ouakrim-Soivio, Harri Rinta-aho 

och Merja Uljas. Boken innehåller 144 sidor och sammanlagt 386 bilder. Den är den enda 

av böckerna i analysen som innehåller serieteckningar: tre separata rutor från en 

Asterixserie och två hela serier i samma stil som de övriga illustrationerna i boken.70 Det 

framgår tyvärr inte vem tecknaren är och det förblir oklart om det finns en fortsättning på 

serierna. Jag har räknat dessa två hela serier som helheter, det vill säga som en bild, trots 

att de innehåller flera rutor.  

Historian tuulet 1 innehåller förutom bilder, i den vanliga bemärkelsen, också många 

olika bildelement. Det finns återkommande vinjettbilder i det övre hörnet på de flesta 

sidorna, sammanlagt 131 stycken. Bilderna representerar kapitlet i fråga och syftet är att 

markera vilket kapitel det rör sig om. Jag har inkluderat dessa i kartläggningen eftersom 

de är mycket synliga och bidrar till bokens bildvärld. De har dock inte blivit namngivna 

på samma sätt som de övriga bilderna, eftersom dessa småbilder är upprepningar både till 

placering, storlek och motiv. De har också en helt annan funktion än de övriga bilderna 

som har ett samband till kapitlets innehåll. Övriga grafiska element, som till exempel 

olika färgblock, figurer eller streckade linjer ingår inte i analysen.  

Den svenskspråkiga versionen av Historian tuulet 1, Historiens vingslag 1, skiljer sig från 

den finskspråkiga på några ställen. I introduktionskapitlet har två bilder som innehåller 

finsk text ersatts med bilder med svensk text. Det finns små skillnader i bildernas storlek 

och placering på flera ställen i böckerna, och en bild på samer som finns i den 

                                                           
68 Till exempel HM 111 124 FSV s och HM 116 130 FSV S 
69 Till exempel HM 81 90 FF S 
70 HT 82 132 ÖF S och HT 133 213 ÖF S 
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finskspråkiga upplagan, saknas i den svenskspråkiga. Den största skillnaden finns dock i 

kapitlet Suomalaisten tietäjiä ja jumalia, som i den svenskspråkiga versionen heter 

Fornfinska och fornnordiska gudar. Den finska versionen av kapitlet är två sidor längre 

och innehåller fyra bilder som inte finns i den svenskspråkiga upplagan.  

Den sista boken i analysen, Historia kertoo 5, utgavs 2013 av SanomaPro. Den är skriven 

av Soile Varis, Niko Hurme och Juha Alenius. Efter de egentliga kapitlen följer ett avsnitt, 

Kiva tietää historiasta, som är en slags tilläggsläsning utöver den normala kursen. Denna 

del är inte med i analysen. Kartläggningen täcker 195 sidor med totalt 530 bilder. I likhet 

med Historian tuulet 1 innehåller även Historia kertoo 5 en stor mängd vinjettbilder. I 

marginalen på många sidor, och bredvid alla Tärkeää-rutor, finns ett långt eller kort 

”bildband” som markerar till vilket kapitel sidan hör. Samma typ av element finns i början 

av varje kapitel, som en slags anfang, men som ett självständigt element, inte i stället för 

den inledande bokstaven.71 Totalt finns det 130 sådana vinjettbilder i boken. Övriga 

grafiska element, som till exempel kvadraten under sidnumreringen eller själva Tärkeää-

rutan är inte med i analysen. 

Många sidor i boken har en avvikande färg och rubrikernas färg varierar i de olika 

kapitlen. Detta påverkar på sätt och vis bokens färgkvot, men eftersom dessa element inte 

är bilder är de inte med i analysen. Varje kapitel avslutas med en Menneisyyden jäljillä-

sida. Bakgrunden är en retuscherad bild, dessa har jag namngett i kategorin övriga.72 

Historia kertoo 5 använder sig ibland av samma bild flera gånger: samma smycke finns 

tre gånger, samma svärdsamling två gånger och samma pyramidillustration två gånger i 

boken.73 

 

2.2 Frekvensindex, bildindex och färgkvot 

Frekvensindex anger den procentuella andelen sidor med bilder i en bok. Alla fyra 

läromedlen har ett högt frekvensindex. Peruskoulun historia 1 (1971), som är den äldsta 

boken i analysen, har ändå inte det lägsta värdet som man kanske kunde förvänta sig. 

                                                           
71 Anfang: Den inledande bokstaven i ett nytt kapitel eller stycke. Bokstaven är större och utsmyckad så 

att den står avskilt från texten. 
72 Man har med hjälp av ett bildbehandlingsprogram gjort fotografiet mer abstrakt så att det liknar en 

linjeteckning.  
73 Pyramider: HK 47 72 IF L och HK 54-55 86 IF S, smycke: HK 76 122 FF L, HK 79 129 FF L och HK 

81 139 FF L, svärdsamling: HK 76-77 124 FF S och HK 78-79 126 FF M 



28 
 

Dess frekvensindex är 96. Det är i stället Historian maailma 5 (1977) som har flest sidor 

utan bilder, frekvensindex 93. Det näst högsta frekvensindexet, 99, har Historian tuulet 1 

(2012) medan Historia kertoo 5 (2013) har ett värde på 100, vilket innebär att boken inte 

har en enda bildlös sida inom det kartlagda materialet. 

Bildindexet anger mängden bilder per 100 sidor. Man kan också omvandla talet så att 

man får ett genomsnittligt antal bilder per sida. De högsta bildindexvärden finns hos 

böckerna från 2010-talet. Det är dock ingalunda den äldsta boken i analysen som är den 

minst bildrika. Peruskoulun historia 1 (1971) har nämligen ett bildindex på 188, alltså 

1,88 bilder per sida, jämfört med Historian maailma 5 (1977) som har ett bildindex på 

118, vilket innebär 1,18 bilder per sida. Historian tuulet 1 (2012) har bildindexet 268, 

eller 2,68 bilder per sida och Historia kertoo 5 (2013) har ett bildindex på 272, vilket 

betyder att det i genomsnitt finns 2,72 bilder per sida. Det höga bildindexet hos de nyare 

böckerna beror på den stora mängden vinjettbilder. Denna bildtyp förekommer inte alls i 

de äldre böckerna. Utan vinjettbilderna skulle Historian tuulet 1 (2012) ha ett lägre 

bildindex än Peruskoulun historia 1 (1971). 

Andelen färgbilder uttrycks i färgkvot. I jämförelsen om färgkvot ligger bägge böckerna 

från 1970-talet på cirka 40 % färgbilder, medan böckerna från 2010-talet närmar sig 100 

%. Peruskoulun historia 1 (1971) har en färgkvot på 40 och Historian maailma 5 (1977) 

har 37, medan både Historian tuulet 1 (2012) och Historia kertoo 5 (2013) har en färgkvot 

på 96. 

 

Diagram 1. Frekvensindex, bildindex och färgkvot 
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2.3 Bildernas storlek 

I det följande kartläggs bildernas storlek i läroböckerna. Jag har valt att dela in bilderna i 

tre storlekskategorier. Stora bilder är lika stora som en halv sida eller större. Mellanstora 

bilder är större än 1/16 (6,25 %) sida men mindre än en halv sida. Små bilder är 1/16 sida 

eller mindre till sin storlek. Fördelningen mellan de olika bildstorlekarna ser ut enligt 

diagrammet nedan. 

 

Diagram 2. Bildernas storlek/Procentandel per lärobok 

 

Över hälften (57 %) av bilderna i Peruskoulun historia 1 är mellanstora. Fördelningen 

mellan stora och små bilder är relativt jämn (20 % respektive 23 %). Några av de små 

bilderna är tyvärr svåra att tyda på grund av att de innehåller för mycket detaljer i 

förhållande till bildens storlek.74  

Fördelningen mellan olika bildstorlekar ser annorlunda ut i Historian maailma 5. Andelen 

mellanstora bilder (58 %) är dock nästan den samma som i Peruskoulun historia 1. 

Skillnaden ligger i förhållandet mellan stora bilder (41 %) och små bilder (1 %).  

Historian maailma 5 har den största andelen stora bilder av alla böcker i analysen och 

den minsta andelen små bilder. De flesta av de stora bilderna är drygt en halv sida till sin 

storlek och inga bilder är större än en hel sida.  

Andelen små bilder ökar då vi ser på de nyaste källorna i kartläggningen. Historian tuulet 

1:s bildmaterial består nästan till hälften (47 %) av små bilder. Den stora mängden små 

                                                           
74 Till exempel PH 40 88 IM L 
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bilder beror på de återkommande vinjettbilderna i sidornas övre hörn. De är totalt 131 

stycken. Utan dem innehåller boken endast 50 små bilder. Boken innehåller också en stor 

mängd mellanstora bilder (40 %), men jämförelsevist det minsta antalet stora bilder (13 

%). De stora bilderna är ibland lika stora som bokuppslaget, och dessa bilder är oftast 

placerade genast i början av ett nytt kapitel.  

Mer än hälften (52 %) av bilderna i Historia kertoo 5 är små. Det är den största andelen 

små bilder hos källorna i kartläggningen.  Den stora andelen små bilder beror även i detta 

fall på återkommande vinjettbilder. Dessa är totalt 130 stycken. Utan dem hade de små 

bildernas andel ändå varit stort, 143 stycken. De stora bilderna (14 %) är ibland upp till 

två sidor stora, men oftast kring en sida. Mellanstora bilder upptar ungefär en tredjedel 

(34 %) av bildmaterialet. 

 

2.4 Olika bildtyper 

I detta avsnitt kartlägger jag vilka bildtyper som används i boken, samt i vilken 

utsträckning bildtyperna är representerade. De olika bildtypskategorierna är fotografi, 

illustration75, karta, schematisk och vinjettbild samt kategorin övriga. Bildtyperna har 

blivit närmare presenterade i kapitel 1.3.1. Bildanalys. 

 

Diagram 3. Bildtyp/Procentandel per lärobok 

 

                                                           
75 I denna analys syftar ordet illustration på teckningar eller målningar som är producerade för boken i 

fråga. I allmänhet kan benämningen illustration också betyda fotografier och andra grafiska 

framställningar. 
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Peruskoulun historia 1 (1971) är den bok som innehåller den största andelen 

illustrationer, 59 %. Den flesta av illustrationerna är monokromatiska, det vill säga 

svartvita med en effektfärg. Effektfärgen som används i denna bok är sepia, en brun färg. 

23 % av bildmaterialet i Peruskoulun historia 1 består av fotografier. Det är den minsta 

andelen fotografier i alla böckerna i analysen. Det finns både samtida och äldre bilder 

bland de svartvita. Peruskoulun historia 1 innehåller den största andelen kartor (10 %) 

och schematiska bilder (8 %) i analysen.  

 

           
 

Bild 1. (Till vänster) Schematisk bild i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 16 41 SM M 
Bild 2. (Till höger) Monokromatisk illustration i Historian maailma 5 (1977) HM 12 6 IM S 

  

Fotografiernas andel är avsevärt högre i Historian maailma 5 (1977) än i Peruskoulun 

historia 1. De utgör 60 % av bildmaterialet, vilket faktiskt är den största procentuella 

andelen fotografier i kartläggningen. Bildmaterialet i Historian maailma 5 innehåller 28 

% illustrationer, varav majoriteten är monokromatiska. Effektfärgen i denna bok är cyan, 

en turkos färg. Cyan är en av primärfärgerna i färgmodellen för fyrfärgstryck, CMYK.76 

Även de flesta schematiska bilder (4 %) är monokromatiska. Det betyder att över hälften 

av bokens bilder är monokromatiska. Således är effektfärgen cyan använd i mycket stor 

utsträckning och bidrar till bokens visuella uttryck. Som redan tidigare nämndes används 

effektfärgen också för att markera viktiga ord i brödtexten, samt i alla bildtexter. Alla 

kartor (8 %) i boken är i färg, men de är mycket enkla och består oftast av tre eller fyra 

olika färger. 

                                                           
76 CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow, Black.  



32 
 

Bildmaterialet i Historian tuulet 1 (2012) består till ungefär hälften (50 %) av fotografier. 

Men om man lägger till vinjettbilderna (34 %), som egentligen också är fotografier, består 

hela 85 % av bildmaterialet i boken av fotografier. Samtidigt innehåller bildmaterialet 

endast 9 % illustrationer, vilket är det lägsta antalet bland böckerna i analysen. 

Illustrationerna är dock mycket synliga i boken eftersom de ofta är stora, sällan mindre 

än en halv sida. Det finns endast två (1 %) schematiska bilder i boken och kartornas andel 

är också relativt liten (4 %). Historian tuulet 1 innehåller några tecknade serier, som jag 

har valt att kategorisera i klassen övriga (1 %) eftersom de är så få och förekommer endast 

i denna bok i analysen. Tre är enskilda rutor ur en Asterixserie och två hela sidor 

bestående av flera rutor, som jag antar är producerade för boken.  

        

Bild 3 - 5. Vinjettbilder i Historian tuulet 1 (2012). 
Till vänster: Vänstra sidan av ett uppslag, vinjettbilden uppe till vänster.  

I mitten och till höger: Vinjettbilder till olika kapitel i boken (naturlig storlek). 
 

Historia kertoo 5 (2013) påminner i hög grad om Historian tuulet 1 i fördelningen mellan 

olika bildtyper. Över hälften av bildmaterialet består av fotografier (57 %) och då man 

lägger till vinjettbilderna (24 %) blir andelen fotografier mycket hög, 81 %. 

Illustrationerna utgör 14 % av bokens totala bildmaterial. Liksom i Historian tuulet 1 är 

de också i Historia kertoo 5 ofta mycket stora. Boken innehåller endast tre (1 %) 

schematiska bilder och färre kartor (2 %) än de andra böckerna i analysen. Under 

kategorin övriga finns retuscherade bilder. Dessa utgör 2 % av bildmaterialet. En av dem 

är en kombination av fotografi och illustration77, medan de övriga bilderna fungerar som 

bakgrunder till huvudkapitlens avslutningssidor78. 

                                                           
77 HK 28 42 ÖF S 
78 Till exempel HK 19 26 ÖF S 
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Bild 6  - 8. Vinjettbilder i Historia kertoo 5 (2013). 
Till vänster: Högra sidan av ett uppslag, vinjettbilden som ett ”bildband” i höger marginal.  

I mitten: Ett exempel på en mindre vinjettbild uppe till höger på sidan.  
Till höger: En vinjettbild i samband med en Tärkeää-ruta. 

 

Fotografier är den vanligaste bildtypen i alla läroböcker i analysen förutom i Peruskoulun 

historia 1, där illustrationer förekommer oftast. Därför har jag valt att granska 

fördelningen mellan färgbilder, svartvita bilder och monokromatiska bilder inom denna 

kategori.  Monokromatiska fotografier förekommer endast i de två äldsta böckerna, 

Peruskoulun historia 1 (1971) och Historian maailma 5 (1977). I dessa två böcker är 

fördelningen mellan färgfotografier och svartvita fotografier mycket jämn. I böckerna 

från 2010-talet ser fördelningen helt annorlunda ut. I Historian tuulet 1 (2012) och 

Historia kertoo 5 (2013) består fotografierna nästan enbart av färgbilder medan de 

svartvita bilderna är mycket få. I tabellen nedan finns de exakta siffrorna och diagrammet 

illustrerar fördelningen. 

 

Diagram 4. Fotografier/Procentandel per lärobok 
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Tabell 2. Fördelningen mellan färgfotografier, svartvita fotografier och monokromatiska 
fotografier 

 Peruskoulun 
historia 1 

Historian 
maailma 5 

Historian 
tuulet 1 

Historia  
kertoo 5 

FOTOGRAFI 46 (100 %) 117 (100 %) 198 (100 %) 301 (100 %) 

     Färg 25 (54 %) 55 (47 %) 192 (97 %) 290 (96 %) 

     Svartvita 23 (50 %) 57 (49 %) 6 (3 %) 11 (4 %) 

     Monokromatiska 5 (11 %) 5 (0,5 %) 0 0 

>1 % avrundas till heltal 

 

2.5 Sammanfattning och resultat 

Det är inte problemfritt att jämföra läromedel från olika tidsperioder med varandra. 

Samtida värderingar och förhållanden speglas i läroböckerna både innehållsmässigt och i 

utformningen.  Dessutom är de trycktekniska förutsättningarna givetvis på en helt annan 

nivå idag än för 40 år sedan. Jag har dock strävat efter en rättvis kartläggning och det är 

just förändringen och skillnaden, mellan 1970-talet och 2010-talet jag är ute efter med 

min forskningsfråga: På vilka sätt har användningen av bilderna, i läroböckerna i historia 

för årskurs fem, förändrats under de senaste 40 åren? 

Kartläggningen av bildmaterialet i de valda läroböckerna har bestått av följande sex 

moment: inledande noteringar, frekvensindex, bildindex, färgkvot, storleken på bilderna 

och bildtyper. Källmaterialet, som består av 612 sidor och 1314 bilder, avslöjar att 

historieläroböckerna från 1970-talet och 2010-talet är väldigt olika till sin visuella 

utformning.  

I fråga om frekvensindex, det vill säga den procentuella andelen sidor med bilder, har 

samtliga fyra läroböcker ett mycket högt värde. Skillnaderna mellan böckerna från 1970-

talet och böckerna från 2010-talet är inte stora då alla fyra frekvensindex rör sig mellan 

93 och 100. Skillnaderna i bildindex, som anger mängden bilder per hundra sidor, är 

mycket större. Bildindex varierar mellan 118 och 272. Böckerna från 1970-talet 

innehåller färre bilder än böckerna från 2010-talet. Färgkvot anger andelen färgbilder. 

Bildmaterialet består till mindre än 40 % av färgbilder i böckerna från 1970-talet, medan 
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färgbilderna står för mer än 96 % av bildmaterialet i böckerna från 2010-talet.  Således 

har andelen färgbilder mer än fördubblats under de senaste 40 åren. 

De mellanstora bilderna används konstant i läroböckerna, men de var något populärare 

under 1970-talet jämfört med idag. De stora bildernas andel av bildmaterialet har minskat 

under åren, men på samma gång har de stora bilderna blivit större. De små bildernas andel 

har ökat vilket främst beror på att en ny bildtyp, vinjettbilden, har tagits i bruk. 

Vinjettbilder används för att markera till vilket kapitel boksidan hör. De är upprepningar 

till motiv, form och placering. 

Illustrationerna har blivit färre till antalet, men på samma gång har de blivit större. 

Schematiska bilder används sällan i historieläroböckerna som är i bruk i dag. Det samma 

gäller svartvita fotografier. Layouten, det vill säga hur bilderna och texten är placerade, 

har också förändrats under åren, men denna estetiska aspekt behandlas inte desto närmare 

i min analys. Det är dock en mycket synlig förändring som påverkar bokens utseende och 

beror på den tekniska utvecklingen inom boktrycksbranschen.  

Användningen av bilder i historieläroböcker för årskurs fem har under de senaste 40 åren 

förändrats på flera olika sätt, men framför allt på dessa sju punkter: 

 

 Bilderna har blivit fler till antalet 

 Färgbildernas andel har ökat 

 Andelen små bilder har ökat och andelen stora och mellanstora bilder har minskat 

 Återkommande vinjettbilder har blivit vanliga 

 Illustrationernas antal har minskat 

 Schematiska bilder förekommer mycket sällan numera 

 Svartvita fotografier förekommer mycket sällan numera 

 

Det är uppenbart att dessa förändringar, i första hand, beror på den tekniska utvecklingen. 

Idag är det möjligt att trycka, i princip, hurudana bilder som helst. Man kan dock inte 

enbart hänvisa till den tekniska utvecklingen då man söker efter orsaker till det växande 

bildmaterialet. Bara för att en handling i princip är möjligt, betyder inte att man tillämpar 

den i praktiken. Det måste alltså finnas en bakomliggande orsak till att man använder sig 

av allt fler bilder i historieläroböckerna idag. Att införa mer och mer bilder bara för att 
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det är möjligt, är omotiverat. Den egentliga, bakomliggande, orsaken till det växande 

bildmaterialet är samhällets visualisering.  

I kapitel 1.5. Samhällets visualisering och visuell läskunnighet beskrev jag samhällets 

visualisering, som fick sin början i televisionens utbredning. Dagens barn och unga hör 

till en generation som är uppväxt med, inte bara televisionen, utan också med video, 

datorer, internet och olika slags mobila kommunikationsmedel. Deras förutsättningar för 

att ta till sig av, och bearbeta, visuellt material är helt andra än tidigare generationers. 

Också historieläroböckerna är tvungna att utvecklas och omformas visuellt på ett sätt som 

gör dem mer attraktiva och intressanta i den nya generationens ögon. För att ”hänga med 

i utvecklingen”, eller för att överhuvudtaget kunna existera idag vid sidan om de allt mer 

populära digitala läromedlen, är också läroböckerna tvungna att ständigt bearbeta sina 

visuella uttryck. I våra vuxna ögon kan bildvärlden i dagens läroböcker framstå som ett 

hysteriskt virrvarr, men för dagens barn och ungdom är detta normen. 
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3 ANALYS AV BILDERNA I INTRODUKTIONSKAPITLEN  

Detta kapitel kommer att redogöra för den kvalitativa analysen av bilderna, vilket innebär 

en kartläggning och granskning av motiven som förekommer i samtliga bilder i 

introduktionskapitlen, samt en semiotiska näranalys av vissa utvalda bilder. 

Kartläggningen är gjord genom att tillämpa bildsemiotikens teorier om denotation och 

konnotation, samt genom att granska bildernas förankring i text, närmare bestämt i 

bildtexter, rubriker, brödtexter och lärarhandledningar. Efter en kort inledning och en 

presentation av introduktionskapitlets innehåll, presenterar jag först allmänt vilka motiv 

som förekommer i bildmaterialet, och på vilka sätt motiven är framställda samt bildernas 

samband till texterna. I det här skedet granskas också lärarhandledningens eventuella 

tilläggskommentarer till bilderna i läroboken. Därefter gör jag en semiotisk näranalys av 

några utvalda bilder, som får representera bildmaterialet i helhet. De valda bilderna är 

typiska för introduktionskapitlet, och/eller på något sätt intressanta och förtjänar därför 

en närmare granskning. Näranalysen sker också med hjälp av bildsemiotiska teorier. Så 

här hittar jag de, för de olika tidsperioderna, mest typiska motiven och prövar hur väl 

bilderna lyckas förmedla sitt budskap. En kvantitativ analys av alla bilder i läroböckerna 

redogjordes för i kapitel 2. Bildmaterialet i historieläroböckerna. Jag har framställt en 

tabell (Bild 12) över förekomsten av motiv i bildmaterialet. 

I samband med analysen märkte jag att det tyvärr inte alltid är möjligt att göra rent 

denotativa beskrivningar av illustrationerna i analysen. I motsats till fotografier är 

illustrationer (teckningar och målningar) oftast inte tillräckligt entydiga och realistiska. 

De utgör sällan en direkt avspegling av verkligheten eftersom de är konstnärens 

subjektiva tolkning av verkligheten. Konstnärens stil sätter alltså sin prägel på bildens 

läsbarhet. Fotografen kan också göra olika tolkningar av verkligheten, till exempel genom 

val av perspektiv och ljussättning, men ofta är bilderna ändå tillräckligt realistiska för en 

denotativ beskrivning. Barthes bildsemiotik behandlar enbart fotografier, vilket 

konstaterats redan i kapitel 1.4. Bildsemiotiken som teori. Det han avser med bild, är alltid 

ett fotografi. För att en denotativ beskrivning ska vara möjlig måste bilden likna 

verkligheten och separera tecknet från andra möjliga betydelser. Då ett av målen vid 

semiotisk analys är, att inte tolka konnotativa värden som denotativ fakta, kommer jag att 

gå direkt till konnotationsbeskrivningen då det gäller illustrationer. 
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Tabell 3. Motiv i introduktionskapitlen, (%) anger andelen av alla bilder i kapitlet 

 Peruskoulun 
historia 1 

Historian 
maailma 5 

Historian 
tuulet 1 

Historia  
kertoo 5 

Antal sidor 
/Introduktionskapitlet 

27 37 20 12 

Antal bilder 
/Introduktionskapitlet 

62 48 56 34 

Bildindex 
/Introduktionskapitlet 

229 129 280 283 

Bildindex 
/Hela boken 

188 118 268 272 

     

MOTIV      

Människor  46 (74 %) 24 (50 %) 15 (27 %) 11 (32 %) 

          Män 26 (42 %) 14 (29 %) 7 (13 %) 8 (24 %) 

          Kvinnor 24 (39 %) 10 (21 %) 4 (7 %) 3 (9 %) 

          Barn 18 (29 %) 9 (19 %) 6 (11 %) 3 (9 %) 

          Familjer, släkt 12 (19 %) 7 (15 %) 0 2 (6 %) 

          Namngivna personer 3 (5 %) 3 (6 %) 1 (2 %) 0 

Aktiviteter  40 (65 %) 17 (35 %) 14 (25 %) 6 (18 %) 

          Arbete 36 (58 %) 15 (31 %) 3 (5 %) 2 (6 %) 

Föremål 12 (19 %) 10 (21 %) 13 (23 %) 16 (47 %) 

          Kommersiella produkter 
 

1 (2 %) 1 (2 %) 8 (14 %) 7 (20 %) 

          Varumärken 1 (2 %) 0 5 (9 %) 5 (15 %) 

Djur  
(inte dinosaurier) 

9 (15 %) 4 (8 %) 5 (9 %) 
 

1 (3 %) 

Fordon 11 (18 %) 2 (4 %) 6 (11 %) 1 (3 %) 

Exteriörer  
(platser, byggnader) 

5 (8 %) 14 (29 %) 0 4 (12 %) 

Samma bild kan förekomma i flera olika kategorier 

>1 % avrundas till heltal 
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3.1 Peruskoulun historia 1  

Introduktionskapitlet i Peruskoulun historia 1 (1971) omfattar 27 sidor och innehåller 62 

bilder, vilket betyder att kapitlets bildindex är 229, alltså finns det i genomsnitt 2,29 bilder 

per sida. Det är lite mer än bokens totala bildindex, 188, eller 1,88 bilder per sida. Samma 

fenomen gäller för alla böcker i analysen. Sannolikt beror den något större andelen bilder 

i introduktionskapitlet på att man vill ge läsaren ett trevligt första intryck av boken, men 

också på att innehållet i introduktionskapitlet ofta är mer allmänt, och behandlar fler 

områden, än resten av kapitlen i boken, där man i stället fördjupar sig i något ämne. Den 

överlägset största delen av bilderna i Peruskoulun historia 1 är monokromatiska 

illustrationer, vilket också stämmer in på bilderna i introduktionsdelen. Fotografier är 

också vanliga, både svartvita och färgfotografier. 

Introduktionskapitlet består av 16 underkapitel. Begreppet historia förklaras i det första, 

som heter Mitä historia on?, på svenska Vad är historia?. Sedan berättar man för den 

unge läsaren om hur man forskar inom historia, till exempel om den egna släktens eller 

hembygdens historia. Största delen av inledningen till Peruskoulun historia 1 berättar 

dock om livet i Finland, för hundra år sedan. Texten berättar i synnerhet om livet på 

landsbygden och förändringarna som skedde vid industrialiseringen. På många ställen 

hänvisar brödtexten till bilderna, men i regel är det bildtexterna som förankrar innehållet 

i dem. Bildtexterna är ofta långa och detaljerade, endast en bild (PH 0 2 FSV S) saknar 

bildtext. Denna bild, som föreställer olika historiska romaner och facklitteratur, nämns 

dock i lärarhandledningen. Varumärket WSOY är synligt på många ställen i bilden, 

samma bokförlag har gett ut Peruskoulun historia 1. 

I lärarhandledningen finns ett kapitel som ger anvisningar om hur man ska arbeta med 

bildmaterialet i läroboken. Det står bland annat: 

Man måste vägleda eleverna att hitta information även i bilderna. Detta är viktigt 

också på andra områden än inom historieundervisningen, då mängden visuell 

information kraftigt har ökat efter världskrigen och fortsätter att öka.
79  

                                                           
79 Lehtonen 1972: ”On opastettava oppilaita löytämään tietoja myös kuvista. Tämä on tärkeää muutenkin 

kuin historianopetuksen kannalta, onhan kuvallisen informaation määrä maailmansotien jälkeen vahvasti 

kasvanut ja kasvaa jatkuvasti.” 
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Detta visar att man har varit medveten om visualiseringsfenomenet samt bildernas 

mångtydiga karaktär och behovet av någon form av förankring. Lärarhandledningen ger 

många konkreta tips om hur man kan arbeta med bilderna, till exempel genom förslag till 

frågor om bilderna som läraren kan ställa eleverna, eller genom att uppmana läraren att 

be eleverna att föreställa sig att de är någon av personerna i bilderna. De bilder som är 

mycket detaljrika eller på andra sätt öppna för många olika tolkningar förklaras verkligen 

ingående, till exempel genom numrering eller med pilar. Vissa kommentarer kunde anses 

politiskt inkorrekta idag, som till exempel ”Åtminstone har pojkarna mycket att tala om”, 

som är en hänvisning till en bild på en T-Ford från 1924 (PH 20 49 FSV M).80 Sådana 

förutfattade meningar om flickors och pojkars olika intressen används inte idag. Överlag 

är lärarhandledningen dock saklig och bjuder på många goda råd om bildernas förankring. 

 

 

Bild 9. T-Ford i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 20 49 FSV M 

 

3.1.1 Hela familjen arbetar 

De flesta bilderna i introduktionskapitlet föreställer män och kvinnor, från farfars fars tid, 

som utför vardagssysslor. Man kan i motiven urskilja en tydlig indelning i mansjobb och 

kvinnosysslor. Små bilder fokuserar på själva jobbet, med en eller några få människor i 

arbete. Större bilder föreställer gårdar eller interiörer där flera människor, till och med 

hela familjer, arbetar. Dessa illustrationer är mycket detaljrika och innehåller bland annat 

tidsenliga möbler, bruksföremål, arbetsredskap, kläder och husdjur. Illustrationerna är 

trevliga att se på och mycket informativa. Fotografiernas motiv är mer varierande än 

                                                           
80  Lehtonen 1972: ”Ainakin pojilla on paljon keskustelemista” 
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illustrationernas. De föreställer bland annat arkeologiska utgrävningar, landskap och 

olika slags fordon.  

Det vanligaste motivet bland bilderna i introduktionskapitlet i Peruskoulun historia 1 är 

människor som håller på med någon aktivitet (65 % av alla bilder), vanligen är de 

sysselsatta med ett arbete (58 %).  Bilderna föreställer både samtida och forna 

arbetssysslor. Ett uppslag jämför ”dagens” och ”gårdagens” jobb, både i text och i bild.81 

Fem bilder i den vänstra sidans marginal visar moderna arbeten, som till exempel i 

klädbutik och fabriksarbete. I den högra sidans marginal finns fem bilder som föreställer 

arbeten man utförde förr i tiden, till exempel att bära vatten och att själv slakta djur.  

 

           

Bild 10. (Till vänster) Hantverkare i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 25 61 IM M 
Bild 11. (Till höger) Husmödrar i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 25 62 IM M 

 

Överhuvudtaget förekommer människor i största delen av bilderna i Peruskoulun historia 

1, hela 74 % av bilderna innehåller människor. Fördelningen mellan förekomsten av män 

(i 26 bilder), kvinnor (i 24 bilder) och barn (i 18 bilder) i bilderna är relativt jämn. Barn 

förekommer i nästan var tredje bild (i 29 % av bilderna), vilket säkert ökar elevernas 

benägenhet att identifiera sig med, eller känna empati för, människorna i bilderna. Övriga 

synliga motiv i Peruskoulun historia 1 är familjer (i 19 % av alla bilder), djur (15 %) och 

fordon (18 %) av olika slag. Dessa motiv kan anses tilltala barn och jämfört med de övriga 

böckerna i analysen innehåller Peruskoulun historia 1 överlägset mest sådana motiv. 

Det finns tre namngivna, identifierade personer i introduktionskapitlet. De är samtidigt 

de enda namngivna personerna i hela Peruskoulun historia 1. Personerna finns på två 

olika bilder så samma sida genast i början av kapitlet (PH 1 3 FSV M och PH 1 4 FSV 

M). Högst uppe i högra marginalen på sidan ett finns en bild på ”Tysklands allsmäktige 

                                                           
81 Peruskoulun historia 1 1971, 12 – 13.  
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Ledare Adolf Hitler (...) Italiens diktator, envåldshärskaren Benito Mussolini”.82 

Nedanför dem finns en bild på ”Finlands före detta löparkung Paavo Nurmi”.83  Dessa 

titlar och namn är givna i bildtexterna. Männen nämns inte i brödtexten. I bildtexterna 

berättas även att Hitler och Mussolini utgör ett exempel på allmän historia, medan Nurmi 

representerar både Finlands historia och allmän historia. Det är också intressant att notera 

att bilden på Paavo Nurmi som springer med den olympiska elden i Helsingfors 1952 var 

endast 19 år gammal då Peruskoulun historia 1 utkom år 1971.  

I lärarhandledningen uppmanas läraren att diskutera Hitler med eleverna: ”Hur har Hitler 

påverkat historiens gång? (Kan en människa ha en inverkan på den?)”.84 Bilden på Hitler 

och Mussolini är kraftigt retuscherad, man har avlägsnat bakgrunden helt och hållet. 

Syftet med detta kan vara att göra bilden tydligare och lyfta fram Hitler och Mussolini, 

eftersom originalfotografiet är relativt mörkt. En annan tolkning kunde vara att man har 

velat censurera nazisthälsningarna i bakgrunden. Fotografiet är taget vid Mussolinis 

besök i Berlin 1937.  

 

           

Bild 12. Den retuscherade bilden av Hitler och Mussolini i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 1 3 FSV M 
Bild 13. Den oretuscherade bilden av Hitler och Mussolini85 

 
 

                                                           
82 Peruskoulun historia 1 1971, 1. ”Saksan kaikkivaltias Johtaja Adolf Hitler (…) Italian diktaattori, 

yksinvaltias Benito Mussolini”. 
83 Peruskoulun historia 1 1971, 1.  ”Suomen entinen juoksukuningas Paavo Nurmi”. 
84 Lehtonen 1972: ”Miten Hitler on vaikuttanut historian kulkuun? (Voiko ylensä yksi ihminen vaikuttaa 

siihen?)”. 
85 Mussolini a Hitler - Berlín 1937.jpg, www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Mussolini_a_Hitler_-

_Berl%C3%ADn_1937.jpg 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Mussolini_a_Hitler_-_Berl%C3%ADn_1937.jpg
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3.1.2 Herrskapets salong och bondens torp 

För den semiotiska bildanalysen har jag valt uppslaget på sidorna 10 - 11. Bilderna 

representerar utmärkt Peruskoulun historia 1 eftersom två av dem är illustrationer (PH 

10 22 IF S och PH 11 24 IF S) och den tredje bilden (PH 11 23 FF M) är ett färgfotografi. 

Även motivmässigt är bilderna typiska för introduktionskapitlet. Underkapitlet, som 

bilderna finns i, heter Herrasväen salissa ja talonpojan pirtissä, på svenska I herrskapets 

salong och i bondens torp.  

 

 

Bild 14. Herrskapets salong i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 10 22 IF S 

 

En rent denotativ beskrivning av illustrationerna är omöjlig eftersom jag i försöket att 

göra en sådan genast använder mig av olika associationer för att förstå vad bilden 

denoterar. Detta leder direkt till en konnotativ beskrivning. Den fösta bilden i analysen 

(PH 10 22 IF S) konnoterar en grupp människor som är samlade i ett rum. Vid en närmare 

granskning urskiljer jag män, kvinnor och barn. Ett av barnen, en pojke, spelar violin 

medan största delen av de övriga människorna fungerar som publik. Det finns en 

tjänsteflicka som serverar något som liknar kakor. Jag känner igen tjänsteflickan på 

hennes dräkt. En av de sittande damerna har ett förkläde och en duk på huvudet, och håller 

ett litet barn, en flicka, i famnen. Jag antar att hon är en barnflicka. De övriga människorna 

i bilden är borgare, vilket jag förstår på deras klädsel, sysselsättning och omgivningen. 

De ser ut att föreställa ett par föräldrar med två barn, samt mor- och farföräldrar eller 

andra släktingar eller bekanta. Denna konnotation bygger på familjemyten, en konvention 

om hur vi i vårt samhälle ser ”familjen”. Människorna befinner sig i en salong, som är 

inredd med fina möbler, tavlor och krukväxter. Stilen på inredningen och människornas 
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klädsel berättar för mig att denna bild inte föreställer nutid. Några av människorna har 

kaffekoppar i händerna och bordet är dukat med en kaka och småbröd. När jag läser 

bildtexterna får jag ytterligare information om bilden och bekräftelse, det sker en 

förankring. Texten berättar att bilden faktiskt föreställer en kaffestund hos borgare. 

Rummet är stort och ljust, bilderna på väggarna föreställer släktingar. Personerna på 

bilden uppför sig fint. Bildtexten nämner också vilka olika sorters tjänstefolk en finare 

familj som denna kunde ha. Bildtextens funktion är, enligt Pettersson, alltså både 

etiketterande (då den berättar direkt vad bilden innehåller) och informativ (då den berättar 

sådant som varken finns i bilden eller i brödtexten). Kapitlets rubrik placeras så att en del 

av den, Herrasväen salissa ja, blir på samma sida som bilden. I brödtexten berättas 

mycket om människorna på bilden: bland annat att de var rika borgare som hade gått i 

skolor och ofta var svenskspråkiga. De var präster, domare, tjänstemän och rika 

affärsmän. Kvinnorna eller tjänstefolket nämns inte i brödtexten. Det står dock att inte 

ens de rikaste hade tillgång till elektricitet, dammsugare, tvättmaskin eller toalett. Bilden, 

bildtexten, rubriken och brödtexten stöder varandra och bildar en saklig helhet. Det bör 

nämnas att bildtexten inte är i direkt anslutning till bilden. Det finns en annan bildtext 

placerad mycket närmare bilden, vilket kan skapa förvirring. Lärarhandledningen 

uppmanar till diskussion om gott uppförande, fina möbler och barnuppfostring, samt att 

göra jämförelser med bilden till höger och till samtiden.  

 

      

Bild 15. (Till vänster) Bondens torp i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 11 23 FF M 
Bild 16. (Till höger) Rökpörte i Peruskoulun historia 1 (1971) PH 11 24 IF S 
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Den andra bilden (PH 11 23 FF M) är ett fotografi och således är det lättare att göra en 

denotativ beskrivning av bilden, utan meningstillskrivande associationer. Denna bild 

denoterar en lokal, ett utrymme av något slag, samt olika slags föremål. Eftersom jag har 

besökt friluftsmuseer ser lokalen bekant ut, bilden konnoterar torp. Rummet ser gammalt, 

men välbevarat ut. Det finns fönster, men inga gardiner. Rummet ser inte bebott ut – alltså 

är det säkert ett museum, tänker jag. Föremålen är närmare bestämt möbler: ett långbord 

med bänkar och en hängvagga. I hörnet skymtar olika slags arbetsredskap. Kapitlets 

rubrik placeras över uppslaget så att slutet av den, talonpojan pirtissä, hamnar på samma 

sida som bilden. Detta berättar för mig att bilden föreställer en husbondes torp. Sambandet 

bekräftas i brödtexten, där det står att bilden föreställer ett torp från ”några årtionden 

sedan”. Det framkommer också att det lilla fotografiet fungerar som ett slags tillägg till 

den tredje bilden på uppslaget. Torpet på fotografiet kallas i bildtexten för valkea tupa, 

det ljusa torpet, eftersom det har fönster med glasrutor, vilket gjorde mycket för trivseln. 

I bildtexten nämns att fotografiet föreställer ett pörte från Suojärvi, ursprungligen från 

Gränskarelen, men att byggnaden nuförtiden finns på friluftsmuseet på Fölisön i 

Helsingfors. Bildtexten är alltså informativ, men också stämningsgivande, då den 

dessutom berättar om hur livet i torpet förändrades till det bättre. Bildtexten är placerad 

omedelbart under bilden.  

Den tredje bilden (PH 11 24 IF S) är åter igen en illustration, vilket gör en denotativ 

beskrivning omöjlig. Bilden konnoterar insidan av en byggnad. Det är mörkare än i de 

två andra bilderna och luften ser ut att vara rökig. Byggnaden är en stockstuga, ett pörte 

utan fönster. Det finns en dörr, som står öppen, och en liten glugg där solljuset strilar in. 

Det finns några människor i bilden. En man sitter på en bänk och bygger en tunna, en 

kvinna står vid en spis och lagar mat och en annan kvinna sitter vid en vagga. Det finns 

bara några möbler och föremål i rummet, samt tygstycken som hänger i taket. I ett hörn 

står en häst och bredvid den ligger en ko. Rubrikdelen talonpojan pirtissä berättar för oss 

vad bilden föreställer. Bildtexten är tyvärr placerad på den motsatta sidan, ovanför en 

annan bild, vilket kan skapa missförstånd. Det nämns dock i bildtexten tydligt vilken bild 

texten syftar till. Bildtexten tillför en hel del ny information och är således informativ till 

sin natur. Även brödtexten berättar om bilden och det gör också lärarhandledningen. Det 

finns alltså gott om förankrande information till hands och därmed borde det inte vara 

möjligt att göra några grova feltolkningar av bilden i fråga. 
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Sidans layout, placeringen av illustrationerna nere på sidan och rubriken, samt innehållet 

i brödtexten, styr läsaren att jämföra de två större bilderna. Det lilla fotografiet uppe till 

höger fungerar som ett tillägg till illustrationen med röktorpet. Det är lätt att se 

motsatserna och hitta skillnaderna. Bilderna är representationer, trots att de är förenklade 

sådana, av olika samhällsgruppers livsmiljöer. Budskapet i kapitlet är tydligt; skillnaderna 

i levnadsstandarden hos de olika klasserna i samhället var enorma.  

 

3.2 Historian maailma 5  

Historian maailma 5 (1977) har den längsta inledningen av alla läroböcker i analysen, 

introduktionskapitlet består av 37 sidor med 48 bilder. Bildindex är här 129, alltså 1,29 

bilder per sida, och för hela boken 118, vilket betyder 1,18 bilder per sida i genomsnitt. 

Denna bok har det minsta bildindexet av alla läroböcker i analysen – både då det gäller 

introduktionskapitlet och boken som helhet. Introduktionskapitlet innehåller endast fyra 

illustrationer, samtliga är monokromatiska.  Resten av bildmaterialet består av 

fotografier, varav majoriteten är svartvita.  

Brödtexten i de nio första underkapitlen i introduktionsdelen av Historian maailma 5 

består av en fiktiv berättelse med inslag av fakta, där ”Virtasen vaari” berättar för ”Mika” 

och ”Petri” om livet förr i tiden.86 I det tionde underkapitlet ändrar texten karaktär till 

typisk lärobokstext, det vill säga med rent faktabaserat stoff. Introduktionen handlar 

främst om livet i Finland för hundra år sedan och påminner således mycket om 

inledningen i Peruskoulun historia 1. Först i det tionde underkapitlet lyfter man fram 

begreppet historia och undersöker det mer allmänt. Bilderna nämns inte alls i brödtexen, 

men alla bilder har bildtexter, som är lätta att lägga märke till tack vare effektfärgen. 

Denna upplaga av Historian maailma 5 har tyvärr ingen lärarhandledning. 

 

3.2.1 Byggnader, gårdar och mer arbete 

I Historian maailma 5 illustreras temat ”Finland hundra år sedan” med många olika slags 

motiv. Inget enskilt motiv är dominerande. Många bilder föreställer mänskliga aktiviteter 

(35 %), de flesta av dem folk som jobbar. Män förekommer i 14 bilder, lite oftare än 

                                                           
86 ”Virtasen vaari” är på svenska ungefär ”farfar Virtanen”. 
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kvinnor och barn, som förekommer i 10 respektive 9 bilder i inledningskapitlet. Det finns 

tre bilder med namngivna personer i introduktionskapitlet; de föreställer familjen 

Hyttinen, kantor Veikko Kaakinen och Maningabon Pekka Rissanen – inga kända 

personligheter. Det är sympatiskt och visar att också ”vanliga människor” har en roll i 

historien. 

 

      

Bild 17. (Till vänster) Mötet i rymden i Historian maailma 5 (1977) HM 7 1 FF S 
Bild 18. (Till höger) Koppning i Historian maailma 5 (1977) HM 27 28 FSV S 

 
 

Den allra första bilden (HM 7 1 FF S) i inledningen föreställer ett spännande möte i 

rymden. Det är ett färgfotografi på en målning som föreställer ett möte i rymden, mellan 

kosmonauter från Sovjetunionen och astronauter från USA.87 Bilden var högaktuell i 

lärobokens samtid, då människans erövring av rymden och det kalla kriget var vardagliga 

samtalsämnen, och spännande händelser för en femteklassare. Valet av inledningsbild är 

således mycket lyckat. Resten av bildmaterialet kan anses vara ganska typiskt för en 

lärobok i historia, förutom HM 22 22 FF S, som jag återkommer till lite senare, och HM 

27 28 FSV S. Dessa två bilder är mycket känsloväckande. Den senare bilden föreställer 

koppning och finns i underkapitel J5. ”Ellei sauna, viina ja terva auta...”, på svenska 

”Om inte bastu, sprit och tjära hjälper...”. Bilden visar en naken kvinna som ligger på 

mage på en bänk i en bastu, samt en annan kvinna, som är bar på övre kroppen och suger 

blod ur ett horn som sitter fast på den nakna kvinnans rygg. Åtminstone dagens barn 

skulle reagera med avsmak inför en sådan bild. Jag undrar hur bekväma barnen på 1970-

talet var med nakna kroppar och åderlåtning. 

                                                           
87 Det står dock i bildtexten att bilden är ”Konstnärens uppfattning av mötet mellan sovjetastronauter och 

deras amerikanska kolleger långt borta i rymden.”, ”Taiteilijan näkemys siitä, kuinka neuvosto-

astronautit kohtasivat amerikkalaiset virkaveljensä kaukana avaruudessa”.  
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De äldsta bilderna på folk i arbete är daterade 1928 och föreställer olika stadier av 

svedjebruk.88 Då Historian maailma 5 trycktes var dessa bilder endast 50 år gamla. 

Människor (i 50 % av alla bilder i introduktionskapitlet) förekommer också i andra 

samband, några gånger till och med så att de poserar för kameran. Bilder på olika 

exteriörer (29 %), som till exempel byggnader, gårdar och namngivna platser, 

förekommer i Historia kertoo 5 mycket oftare än i de övriga böckerna i analysen. Platser 

som nämns i bildtexterna är Kuhmoinen, Säkylä, Helsingfors, Borgå, Maninga, 

Jyväskylä, Kuortane, Lovisa, Keuru, Pyhäselkä, Jäskis, Tenala, Ruovesi och Tammerfors. 

Byggnaderna är oftast hus på landsbygden, men bilderna föreställande också småstadsliv 

och även en gatuvy från Helsingfors förekommer.  Djur (8 %) och fordon (4 %) är inte 

lika populära motiv i Historia kertoo 1.    

 

           

Bild 19. (Till vänster) Gård i Historian maailma 5 (1977) HM 13 8 FSV S 

Bild 20. (I mitten) Stuga med torvtak i Historian maailma 5 (1977) HM 12 7 FSV M 

Bild 21. (Till höger) Ritning av en gård i Historian maailma 5 (1977) HM 13 9 FSV M 

 

 

3.2.2 Afrikansk hungersnöd och de finska missväxtåren 

Ur introduktionskapitlet i Historian maailma 5 har jag valt att granska närmare uppslaget 

på sidorna 22 - 23, det vill säga inledningen till underkapitlet J5. Viimeiset suuret 

katovuodet. De tre bilderna på uppslaget representerar bokens typiska bildvärld, eftersom 

två av dem är svart-vita fotografier och ett är ett färgfotografi. Dessutom innehåller de, 

bland annat, människor och exteriörer, vilka är de vanligaste motiven i 

introduktionskapitlet. Underkapitlet berättar om de stora missväxtåren i Finland.89  

                                                           
88 Historian maailma 5, 19.  
89 De stora missväxtåren (1865 – 1868) kan man läsa mer om i till exempel Klinge 2004, 237-243. 
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Bild 22. (Till vänster) Afrikansk hungersnöd i Historian maailma 5 (1977) HM 22 22 FF S 
Bild 23. (Till höger) Nödbröd i Historian maailma 5 (1977) HM 23 23 FSV M 

 

 

Den första bilden i analysen (HM 22 22 FF S) är ett färgfotografi och därför denoterar 

bilden ”samtid”. Jag nämnde bilden ovan, i 3.2.1. Motiven, som ett exempel på en 

känsloväckande bil. Bilden denoterar kraftigt undernärda människor och hungersnöd. 

Man ser tre personer sittande på en bänk av trä. Längst till vänster sitter ett barn, det är 

svårt att säga om det är en pojke eller en flicka, men barnet är klätt i något som liknar en 

klänning. Fötterna är bara och smutsiga. Barnet tittar bort. Bredvid barnet sitter en vuxen, 

sannolikt en kvinna, vilket egentligen inte är mer än en gissning från min sida. Personen 

är naken, men det är svårt att känna igen könet eftersom kroppen är så mager. I famnen 

har hon ett litet barn som är bara skinn och ben och ser lidande ut. Kvinnans blick är 

kraftlös. Man kan skymta en arm eller ett magert ben i bildens högra kant, vilket berättar 

att det finns fler likadana personer utanför bilden. I den vänstra kanten skymtar rutigt tyg, 

kanske en skjortärm. Jag föreställer mig att det är en biståndsarbetare och att personerna 

befinner sig på ett fältsjukhus. 

Bildtexten är kort: ”För dessa människor har hungern varit en alltför bekant gäst.”90 Den 

är enligt Petterssons kategorisering instruerande, då den berättar vad tittaren ska tänka på. 

Bildtexten är också ganska abstrakt då den kallar hungern för en gäst. Jag misstänker att 

alla barn inte förstår denna liknelse, men eftersom bilden är så tydlig tror jag att den något 

knepiga formuleringen inte nämnvärt påverkar tolkningen av bilden. Alla ser nog att 

människorna är undernärda. I brödtexten nämns hungersnöden i Afrika med två meningar 

i slutet av underkapitlet, på sidan 24. Då detta kapitel egentligen handlar om missväxtåren 

                                                           
90 Historian maailma 5, 22: ”Näille ihmisille nälkä on ollut liiankin tuttu vieras.”  
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i Finland, är det intressant att man har valt denna bild som illustration. Jag antar att det 

beror på att man igen (liksom med rymdbilden, HK 7 1 FF S) har velat hitta samband till 

elevernas vardag och samtid. Det är ett sätt att göra ämnet historia intressantare för eleven. 

Egentligen har ju de svältande afrikanerna ingenting att göra med de stora missväxtåren 

i Finland 1865 – 1868.  

Den andra bilden (HM 23 23 FSV M) är ett svart-vitt fotografi. Bilden denoterar bröd 

eftersom det vänstra föremålet i bilden liknar, i mina ögon, ett bröd. Jag är osäker om 

bilden skulle denotera bröd för folk från andra kulturer än den nordeuropeiska. Jag 

misstänker att denna denotation är påverkad av kulturella associationer och bygger på en 

osynlig kod, eftersom brödet i fråga endast liknar ett typiskt rågbröd. Brödet liknar, ärligt 

talat, också en rund stenskiva med repor och ett hål i mitten. Det andra föremålet på bilden 

ser ut som en platt sten, men eftersom det första föremålet denoterar bröd överförs denna 

denotation också på det stenliknande föremålet. Två bröd, denoterar bilden alltså. Då jag 

läser bildtexten bekräftas denotationen. Den informativa bildtexten lyder: ”Man 

tillverkade ’nödbröd’ också av lavor och mossa.”91 Ordet ”också” får mig fundersam, vad 

syftar man på? Förklarningen finns i den följande bildens bildtext. Bilderna, och 

bildtexterna, är placerade i fel ordning. 

 

 

Bild 24. Avbarkning i Historian maailma 5 (1977) HM 23 24 FSV S 

 

Den tredje bilden (HM 23 24 FSV S) är också ett svart-vitt fotografi. Bilden denoterar 

människor som står vid ett nedhugget träd i skogen. Det finns tre personer på bilden; två 

barn, antagligen pojkar, och en kvinna. Det ser ut som om pojkarna bara håller i trädet 

                                                           
91 Historian maailma 5, 23: ”Myös jäkälästä ja sammaleesta valmistettiin ’hätäleipää’.” 
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medan kvinnan skalar av barken. De två tidigare bilderna, och kapitlets rubrik, skapar 

associationer som får mig att förstå vad som händer på bilden. I ett annat sammanhang 

skulle jag inte förstå varför kvinnan skalar av barken. Bildtexten, som är både styrande, 

etiketterande och informativ, berättar om hur man gjorde barkbröd. Den här bilden är, av 

de tre bilderna på uppslaget, den som bäst berättar om den finska hungersnöden. En sak 

får mig dock fundersam; är bilden äkta? Har någon faktiskt fotograferat förberedelserna 

inför barkbrödsbaket på 1860-talet? Bildtexten berättar att bilden är Museiverkets.  

När man betraktar uppslaget som en helhet ser man hur dominerande bilderna är. Det 

finns ganska lite text på sidorna 22 - 23, sammanlagt ungefär en halv sida. Underkapitlet 

är fyra sidor långt, varav brödtextens andel är cirka en och en halv sida. De tre bilderna 

jag har analyserat ovan har ett mycket tydligt budskap; hungersnöd. Den första bilden 

(HM 22 22 FF S) fångar läsarens uppmärksamhet, trots att den befinner sig på den vänstra 

sidan av uppslaget. Vanligen placerar man de viktigaste bilderna på den högra sidan, 

eftersom blicken först går dit då man vänder på bladet. Som jag tidigare nämnde, verkar 

bilderna på höger sida vara i fel ordning då man läser bildtexterna. Denna lösning har 

kanske varit nödvändig för att få rätt balans i layouten Varför man då inte har skrivit om 

texterna för att göra budskapet begripligare är något jag inte förstår. Sannolikt har man 

inte tänkt på att det kan vara viktigt att bildtexterna följer en logisk ordning, med andra 

ord har man undervärderat bildtextens betydelse. 

 

3.3 Historian tuulet 1 

Historian tuulet 1 (2012) har ett introduktionskapitel som består av 20 sidor, med totalt 

56 bilder. Detta betyder att inledningens bildindex är 280, vilket är det samma som 2,8 

bilder per sida i genomsnitt. Bildindex är något lägre för boken i helhet, 268. Majoriteten 

av bilderna är färgfotografier, men det finns också några svart-vita fotografier och 

illustrationer i färg, samt en karta. 19 av bilderna är vinjettbilder, som återkommer i det 

övre hörnet på varje sida. Dessa små bilder markerar alltid ett kapitel och i 

introduktionskapitlet föreställer vinjettbilden en urtavla. Vinjettbilderna behandlas inte 

desto närmare i denna analys.  
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Det första underkapitlet berättar om vad historia är och hur man forskar i historia. Det 

andra kapitlet är en berättelse, där ”Vernan ja Viivin Eetu-vaari”92 berättar om livet förr 

i tiden. Efter det förflyttas man bakåt i tiden till dinosaurierna och människans uppkomst. 

Till sist avslutas introduktionsdelen med olika tidsbegrepp. Det bör nämnas att den 

svenspråkiga versionen av boken i fråga, Historiens vingslag 1, har ett delvist avvikande 

bildmaterial och innehåll. I kartläggningarna och i analysen har jag använt mig av den 

finskspråkiga versionen. I introduktionsavsnittet skiljer sig den finskspråkiga och den 

svenskspråkiga versionen på en sida, sidan 15. I den finskspråkiga versionen finns en bild 

(HT 15 16 FF L) på en finskspråkig ABC-bok, Meidän lasten aapinen av Aukusti Salo, 

och en bild (HT 15 17 FF L) på ett paket kaffe av märket Paulig. Bägge bilder innehåller 

finsk text. I den svenskspråkiga versionen har man i stället valt en bild som föreställer ett 

uppslag från Boken om vårt land av Zacharias Topelius och en bild på ett annat 

kaffepaket, också Pauligs, med även svensk text.  

                  

Bild 25. (Till vänster) Finskspråkig ABC-bok i Historian tuulet 1 (2012) HT 15 16 FF L 
Bild 26.  (Till höger) Boken om vårt land av Zacharias Topelius i Historiens vingslag 1 (2011) 

 
 

                   

Bild 27. (Till vänster) Kaffepaket i Historian tuulet 1 (2012) HT 15 17 FF L 
Bild 28.  (Till höger) Kaffepaket i Historiens vingslag 1 (2011) 

                                                           
92 ”Vernan ja Viivin Eetu-vaari” är på svenska ungefär ”Vernas och Viivis farfar Eetu”. 
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Lärarhandledningen till Historian tuulet 1 ger inga allmänna råd i hur man ska arbeta med 

bilderna i läroboken. Det finns dock ett moment på varje sida i lärarhandledningen som 

kallas för ”Kuvien avaaminen”, på svenska ”Att öppna upp bilderna”, och där finns frågor 

som man kan ställa till bilderna. Detta är säkert ämnat att uppmuntra lärarna till att 

diskutera bilderna med eleverna. Bildtexterna i läroboken är mycket kortfattade och 

ibland saknas de helt. Då nämns bilden i brödtexten eller i samband med en annan 

bildtext. Många av bildtexterna är i själva verket frågor som är riktade till eleverna. De 

ger alltså ingen förankrande information till bilden, utan - nästan tvärtom - kräver en 

förklarning av läsaren.  

Ett exempel på detta är bilden (HT 17 21 FFL) som föreställer en lakritsburk. Bildtexten 

lyder: ”Hur skiljer sig den gamla lakritsburken från dagens lakritspåse? Vilket är ditt 

favoritgodis?”.93 Bildtexten berättar nästan ingenting om bilden. Man kan, utifrån frågan, 

förstå att bilden föreställer en gammal lakritsburk. De som aldrig har sett en sådan förut 

skulle kanske gärna vilja veta ungefär hur gammal burken är och av vilket material den 

är tillverkad. Det är också omöjligt att föreställa sig vilken storlek burken har då den nu 

svävar fritt mot den vita bakgrunden. Man kunde kanske också förvänta sig en kommentar 

om Fazers ”negerpojkar” som pryder den gamla plåtburken.94 Denna notering kunde i 

bästa fall leda till en diskussion om hur människors inställning till jämlikhet och rasism 

har förändrats genom tiden. Bilden berättar alltså nästan ingenting för oss nu, endast 

”lakritsburk”. 

 

Bild 29. Lakritsburk i Historian tuulet 1 (2012) HT 17 21 FFL 

 

                                                           
93 Historian tuulet 1, 17: ”Miten vanha lakritsiaski poikkeaa nykyisestä lakupussista? Mikä on sinun 

lempikarkkisi?” I den svenskspråkiga versionen, Historiens vingslag 1, frågas efter läsarens 

”favoritlakrits”. 
94 Se till exempel YLE: Fazer muuttaa lakritsikäärrettään, 

www.yle.fi/uutiset/fazer_muuttaa_lakritsikaarettaan/5758986 
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3.3.1 Bildmaterialet splittras 

Eftersom introduktionskapitlet i Historian tuulet 1 behandlar många olika teman är också 

bildmaterialet mångsidigt. I de tidigare böckerna berättade inledningen främst om livet i 

Finland för hundra år sedan, medan innehållet nu är mer splittrat och man försöker ge en 

mer allmän bild av ämnet historia. Endast 27 % av bilderna i introduktionskapitlet 

innehåller människor, vilket är den lägsta andelen människor i bild bland böckerna i 

analysen. Fördelningen mellan förekomsten av män och kvinnor i bild är ojämn. I de 

bilder som föreställer människor, förekommer män (sju bilder, 13 %) nästan dubbelt så 

ofta som kvinnor (fyra bilder, 7 %). Det finns inte en enda bild, med människor, som 

föreställer en familj, eller en släkt. Det finns dock en bild på en australopithecus-familj, 

som är en slags förfäder till människan. Kanske eleverna kan identifiera sig med dem i 

stället. Historian tuulet 1 är den enda boken i analysen som har en karta (HT 22 29 KF 

M) i introduktionen.  

Bilderna som innehåller människor föreställer oftast olika slags aktiviteter, varav endast 

några kan klassas som arbetssysslor. I stället handlar det om någon annan form av 

sysselsättning, som till exempel skidåkning eller läsning. Bildmaterialet innehåller endast 

en exteriör, vilket också är en stor förändring i jämförelse med de tidigare böckerna i 

analysen. Bilden (HT 26 34 FF M) föreställer nyårsfyrverkeri vid järnvägsstationen i 

Helsingfors. Det finns en namngiven person bland bilderna i introduktionen, den norske 

upptäcktsresenären Thor Heyerdahl. Han nämns i bildtexten till bilden (HT 23 31 FF M) 

som föreställer Heyerdahls berömda flotta Kon-tiki. Det förblir dock oklart vem av 

männen på bilden som är Heyerdahl, eller om han överhuvudtaget själv finns på bilden.  

Ett nytt fenomen är förekomsten av varumärken i bildmaterialet. I inledningen finns fem 

(i 9 % av bilderna) identifierbara varumärken: AEG, Expert, Otava, Paulig och Fazer. 

Motiven i Historian tuulet 1 är varierande, på samma sätt som innehållet i brödtexten. I 

bildmaterialet förekommer allt möjligt från tvättmaskiner och förpackningar till klockor 

och temperaturmätare. Denna splittring hos bildmaterialet, och hos innehållet av 

introduktionsdelen för övrigt, kan verka förvirrande vid introduktionen av det nya 

skolämnet. Förutom den innehållsmässiga variationen är också layouten brokig. Utöver 

de små, återkommande, vinjettbilderna, som nämndes tidigare, innehåller sidorna olika 

slags färgblock som markerar olika typer av text eller uppgifter. Helhetsuttrycket blir 

således oroligt.  
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Bild 30. (Till vänster) AEG-tvättmaskin i Historian tuulet 1 (2012) HT 11 7 FF L 
Bild 31. (I mitten) Tvättmaskin från Expert i Historian tuulet 1 (2012) HT 11 8 FF L 

Bild 32. (Till höger) Armbandsur och vinjettbild uppe till höger (sidans hörn)  

i Historian tuulet 1 (2012) HT 25 33 FF M 

 

 

3.3.2 Livsformernas utveckling 

Eftersom bildmaterialet i introduktionskapitlet av Historian tuulet 1 är mycket varierande 

i fråga om motiv är det svårt att välja bilder som är typiska för just inledningen. Varje 

huvudkapitel i läroboken inleds dock med en stor bild som breder ut sig över ett uppslag. 

Denna inledningsbild representerar således det kommande kapitlet, och därför får den 

stora inledningsbilden i introduktionskapitlet, på sidorna 8 - 9, ensam stå för 

bildmaterialet i introduktionskapitlet i denna analys. Enligt lärarhandledningen berättar 

inledningsbilden alltid något väsentligt om det kommande kapitlet.95 

 

 

Bild 33. Livsformernas utveckling i Historian tuulet 1 (2012) HT 8-9 1 FF S 

                                                           
95 Kyllijoki 2006, 4. 
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Bilden (HT 8-9 1 FF S) är en illustration. Jämfört med illustrationerna i Peruskoulun 

historia 1, som jag analyserade i kapitel 3.1.2. Herrskapets salong och bondens torp, är 

denna mer realistisk. Bilden är också större och tydligare tack vare den trycktekniska 

utvecklingen. Man kunde kanske göra en denotativ beskrivning på denna bild, men 

eftersom en illustration alltid är en subjektiv tolkning av verkligheten låter jag bli att göra 

en även i detta fall. 

Bilden konnoterar olika varelser, huller om buller, med rymden som bakgrund. Man inser 

genast att bilden är en föreställning av något som inte kan existera i verkligheten, en 

fantasibild. Jag känner igen varelserna: urdjur, fiskar, en ödla, en dinosaurie, en papegoja, 

en apa som håller i en banan, en människoapa och en flicka som håller i en bandyklubba. 

Det finns också två planeter i bilden, samt något som möjligtvis ska föreställa en 

explosion, kanske den Stora smällen? Alla varelser är placerade längs en spiral som består 

av något som kanske ska likna blåa stenar eller dammoln. I mitt tycke är bilden 

förvirrande och lite otäck. Jag har också svårt att förstå sambandet mellan rymden och 

varelserna. Det finns ingen egentlig bildtext till bilden, men bredvid den finns en kort 

brödtext:  

Jordklotet har funnits i uppskattningsvis 4 600 miljoner år. Om man tänker att den 

tiden hade motsvarat 24 timmar, skulle människan funnits här på jorden i cirka en 

minut. I bokens första del bekantar du dig med ämnet historia och vad det innebär att 

forska i historia. Vi granskar också den förhistoriska tiden. (Översättning från den 

svenskspråkiga upplagan, Historiens vingslag 1) 96 

Tyvärr berättar texten ingenting om bilden. Urdjuren finns innerst i spiralen och flickan 

med bandyklubban finns ytterst, resten av varelserna placeras mellan dem. Flickan är den 

enda som promenerar ut ur spiralen på den högra sidan av uppslaget, och är på väg mot 

höger, framåt, i bilden. De övriga varelserna står kvar i spiralen, och befinner sig på den 

vänstra sidan. Denna tudelning kan tänkas avspegla myten om människans överlägsenhet. 

Varför har apan en banan i sin hand? Kanske det är en kod för att människans utveckling 

börjar just här. Människoapan håller i en brinnande fackla – en symbol för att 

urmänniskan har tämjt elden. Bilden konnoterar livsformernas utveckling, men också 

mycket annat. Vad betyder bandyklubban? Kanske en symbol för den moderna 

                                                           
96 Historian tuulet 1, 9: ”Maapallo on ollut olemassa arviolta 4600 miljoonaa vuotta. Jos tuo aika olisi 

vain 24 tuntia, olisi ihminen ollut täällä vasta minuutin. Kirjan ensimmäisessä jaksossa tutustut siihen, 

mitä historia ja sen tutkiminen tarkoittaa. Pohdimme myös mitä oli ennen historiaa.” 
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människan, som har allt mer fritid, eller kanske flickan håller i en bandyklubba för att 

också pojkarna ska kunna identifiera sig med henne. 

Lärarhandledningen förklarar bilden. Den bekräftar att bilden berättar om livsformernas 

utveckling, och att den blåa ”stigen” leder som en spiral från den Stora smällen. Texten 

ställer frågor till bilden, till exempel om vilka element i bilden som hör till rymden och 

om varelsen som håller i facklan är en apa eller en människa. Syftet med 

inledningsbilderna är tydligen att få i gång en diskussion, att göra det kommande stoffet 

mer begripligt. Jag är osäker på huruvida denna bild lyckas med sin uppgift. Trots att jag 

har sökt förankring i bildtexten (som inte existerar), i brödtexten och i lärarhandledningen 

är jag fortfarande förvirrad över bilden och förstår inte sambandet till det kommande 

kapitlet. 

 

3.4 Historia kertoo 5 

Den fjärde, och sista, boken i analysen, Historia kertoo 5 (2013) har en introduktionsdel 

på endast 12 sidor. Samtidigt som introduktionen är den kortaste av alla i analysen är 

bildindex störst; 283, det vill säga i genomsnitt 2,83 bilder per sida. För hela boken är 

bildindex 272, alltså något lägre. Nästan alla bilder i introduktionen är färgfotografier. 

Det finns tre svartvita fotografier och en manipulerad bild, men inte en enda illustration. 

Alla andra kapitel i Historia kertoo 5 innehåller rikligt med illustrationer. Liksom 

Historian tuulet 1 innehåller även Historia kertoo 5 återkommande vinjettbilder som 

markerar det aktuella kapitlet.  

Introduktionen består av tre korta delar som alla går ut på att reda ut begreppet historia. 

Först genom att fundera över läsarens egen historia, sedan genom att presentera olika 

slags historiska berättelser och till sist genom att förklara hur man forskar inom historia. 

Introduktionsdelen inleds, även här, med en bild som är lika stor som uppslaget (HK 8-9 

1 FF S). Bilden, som saknar bildtext eller annan förankrande text i läroboken, föreställer 

Raseborgs slott. Detta framgår av lärarhandledningen, där det också finns en kort text om 

slottet. De övriga huvudkapitlen i Historia kertoo 5 inleds med ett uppslag som innehåller 

förutom bilder, en grafisk tidsaxel, en linje som placerar det aktuella kapitlets händelser 

i rätt ordningsföljd tidsmässigt. Detta tycker jag är ett mycket klart och tydligt sätt som 

enkelt berättar för läsaren var i historien man befinner sig. 
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Ungefär en tredje del av bilderna i inledningen saknar bildtext. I sådana fall nämns oftast 

något om motivet i bilden i brödtexten, men tydliga hänvisningar till bilderna saknas. I 

några fall saknas förankring i text helt och hållet. Bildtexterna är korta och innehåller ofta 

en fråga. Lärarhandledningen innehåller en del tilläggsinformation om varje bild och 

beskriver användningen av lärobokens bildmaterial såhär:  

Man kan närma sig sakerna i lärobokens kapitel genom att betrakta bilderna. Bokens 

teckningar och fotografier ger en levande och autentisk bild av forna tiders människors 

liv. Bildläsningen börjar med att betrakta detaljerna och genom att ställa frågor. 

Läraren har bredvid läroboksminiatyren tips om hur man kan behandla bilderna.
97  

Man uppmuntrar alltså läraren att arbeta med bilderna, att ställa frågor om bilderna och 

att diskutera bilderna med eleverna. Lärarhandledningen nämner också illustrationerna, 

som finns överallt i boken utom i inledningen och menar att eleverna kan genom dessa 

leva in sig i forna tiders människors liv.98 

 

3.4.1 Föremål och stumma bilder 

De tre korta underkapitlen förklarar begreppet historia, ur tre olika perspektiv. Bilderna 

korrelerar väl med textinnehållet. Alla motiv är ändamålsenliga och bildmaterialet 

innehåller inga olämpliga bilder. Människor förekommer i endast 11 (32 %) bilder, vilket 

är den näst lägsta andelen hos böckerna i analysen. Förekomsten av män och kvinnor är 

ojämn, då män förekommer i åtta (24 %) och kvinnor i endast 3 (9 %) bilder. Barn 

förekommer lika ofta som kvinnor. Det finns inga namngivna personer i 

introduktionskapitlet av Historia kertoo 5. Andelen bilder som föreställer olika slags 

aktiviteter är lägst (18 %) i denna bok. Någon form av arbete skildras endast i två bilder 

(6 %). Exteriörer förekommer i fyra (12 %) bilder, djur eller fordon endast i en (3 %).  

Det motiv som oftast förekommer i Historia kertoo 5 är föremål, alltså saker av olika 

slag. Till denna kategori hör även bilder på till exempel bokomslag och en filmplansch, 

eftersom de representerar saken – i dessa fall produkten – i fråga. Hela 47 % (16 bilder) 

av bildmaterialet placeras inom kategorin föremål och av dessa är 7 stycken (20 % av 

                                                           
97 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 5 ”Oppikirjan kappaleen asioita voidaan lähestyä tarkastelemalla kuvia. 

Kirjan piirrokset ja valokuvat antavat elävän ja autenttisen kuvan entisaikojen ihmisten elämästä. Ne 

sisältävät paljon tietoa. Kuvalukeminen alkaa yksityiskohtia tarkastelemalla ja kysymyksiä esittelemällä. 

Opettajalle on oppikirjan miniatyyrin viereen laadittu vinkkejä kuvien käsittelyyn.” 

98 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 6. 
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hela bildmaterialet) bilder som föreställer olika kommersiella produkter. Det är intressant 

att bildmaterialet motivmässigt är så pass materiellt i jämförelse med vad brödtexten 

behandlar. Inledningskapitlet innehåller också 5 (15 %) varumärken; Aku Ankka, Fazer, 

WSOY (två gånger) och Technicolor. I lärarhandledningen nämns även 

telefontillverkaren Ericsson (HK 11 8 FF L).  

Fyra bilder (10 %) innehåller exteriörer av något slag, till exempel Olofsborg (HK 14 14 

FF M) och en arkeologisk utgrävning (HK 14 16 FSV M). Bägge bilder, som finns på 

samma sida, saknar bildtexter. Brödtexterna bredvid handlar om borgen och grävningen, 

men hänvisar inte på något sätt till bilderna. Lärarhandledningen ger tilläggsinformation 

om båda motiven. Avsaknaden av bildtexter är ett problem. Man tar för givet att läsaren 

ska förstå sambandet mellan brödtext och bild. Viktig information, om till exempel åldern 

på Olofsborg, saknas i läroboken.  Uppslaget på sidorna 10 - 11 innehåller två bilder (HK 

10 2 FF M och HK 11 6 FSV M) som inte alls förklaras i läroboken, endast i 

lärarhandledningen. Dessa kommer jag att behandla i den semiotiska analysen nedan.  

          

3.4.2 ”Vad gör det här reklam för?” 

Den semiotiska näranalysen behandlar uppslaget som finns på sidorna 10-11 i Historia 

kertoo 5. Det är underkapitlet 1. Minun tarinani, som berättar om hur vi alla är en del av 

historien. Samtliga sju bilder på uppslaget är fotografier. Två av dem är svartvita, resten 

är i färg. En av bilderna (HK 10 2 FF M) föreställer ett gammalt svart-vitt fotografi, 

men är trots det en färgbild eftersom det gamla fotografiet har en guldfärgad skrift i 

nedre marginalen.99 Fem av bilderna är små till storleken och två är mellanstora. De små 

bilderna är placerade längst ner på uppslaget och har ett förenande färgblock som 

bakgrund, vilket på så sätt skapar en egen grupp av bilder. De två medelstora bilderna är 

självständiga, på var sin sida.  

Bilderna på uppslaget representerar väl bildmaterialet i Historia kertoo 5 eftersom 

majoriteten av bilderna innehåller föremål, vilket är det överlägset vanligaste motivet 

bland bilderna i boken. Dessutom är bilderna fotografier, vilket är den vanligaste 

bildtypen för Historian tuulet 1. I denna analys behandlas först de två medlestora bilderna 

och sedan gruppen med de små bilderna som en egen helhet. I lärarhandledningen sägs 

                                                           
99 Fotografens logotyp. 
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det bland annat såhär om bilderna på uppslaget: ”Alla bilder på uppslaget är historiska 

källor. Var enda en av dem berättar något om samtiden.”100 Man kallar alltså bilderna för 

historiska källor. De är, med andra ord, viktiga genom att de berättar något om historien. 

I denna kontext blir avsaknaden av bildtexter hos många av bilderna i 

introduktionskapitlet ännu besynnerligare. Man får ju inte ens veta när denna samtid är, 

som lärarhandledningen hänvisar till, eller exakt vad bilden föreställer.  

 

      

Bild 34. (Till vänster) Familjeporträtt i Historia kertoo 5 (2013) HK 10 2 FF M 
Bild 35. (Till höger) Höbärgning i Historia kertoo 5 (2013) HK 11 6 FSV M 

 

Den första bilden i analysen (HK 10 2 FF M) är ett färgfotografi. Bilden denoterar 

gammalt fotografi. Fotot, som bilden föreställer, denoterar i sin tur familj. Det är 

intressant att inse att denna bild har samtidigt två denotationer, vilket naturligtvis beror 

på att motivet är ett fotografi. Det vore fel att säga att bilden denoterar familj, eftersom 

man på så sätt skulle ignorera att bilden i själva verket är ett fotografi av ett fotografi. 

Fotot på bilden ser gammalt ut, min gissning är att det är från sekelskiftet, kring år 1900. 

Om man dessutom läser den gulfärgade texten nedanför fotografiet kan man urskilja 

”Paris 1900”. Det syftar dock troligtvis inte på var och när fotografiet är taget, utan 

möjligtvis på världsutställningen i Paris 1900. Kanske fotografen, Axel Strandberg från 

Helsingfors, som nämns på bilden, har deltagit i världsutställningen – eller så används 

namnet som en slags kvalitetsstämpel. Personerna, vars klädsel också syftar på tidigt 

1900-tal, ser ut att vara en familj: en far, en mor och tre barn. Två av barnen ser ut att 

                                                           
100 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 10: ”Kaikki aukeaman kuvat ovat historian lähteitä. Jokainen niistä 

kertoo jotain aikakaudesta.” 
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vara pojkar, det tredje är troligtvis en flicka.  Här tar mina egna iakttagelser slut och nu 

börjar jag leta efter tilläggsinformation. Det finns ingen bildtext. Bilden nämns inte heller 

i brödtexten, rubrikerna eller i textuppgifterna i läroboken. I lärarhandledningen finns lite 

tilläggsinformation. Den berättar att fotografiet på bilden är taget i början av 1900-talet, 

är således cirka 100 år gammalt, och att det föreställer en familj. Barnens ålder uppskattas 

till 1 - 5 år och utgående från detta uppskattas föräldrarnas ålder till omkring 25 år. Något 

mer får vi inte veta. 

Det andra fotografiet (HK 11 6 FSV M) denoterar tre människor som sysslar med något 

på en äng eller åker. Bilden är ett svartvitt fotografi. Den påminner på många sätt om 

bilden av kvinnan och pojkarna som höll på att avbarka ett träd (HM 23 24 FSV S) i 

Historian maailma 5. Också i denna bild finns tre människor som är sysselsatta med ett 

kroppsligt arbete, och bilden föreställer en tid som har gått. Detta arbete, att bärga hö, är 

troligtvis ganska främmande för de flesta elever som läser Historia kertoo 5. Igen saknas 

bildtext. Det finns inte heller någon annan tilläggsinformation om bilden i läroboken. Jag 

kan inte bestämma någon tid för när bilden kan vara tagen, det kan vara när som helst på 

1900-talet men kanske också tidigare. Jag bara antar att bilden är tagen i Finland, men 

lika gärna kunde den vara från ett annat land. Lärarhandledningen ger en mycket kort 

beskrivning av bilden. Den berättar att bilden föreställer spannmålsskörd i Finland, på 

1920-talet.101 Bilden berättar alltså i princip nästan ingenting alls, ännu mindre än den 

förra, och detta problem kunde korrigeras med mycket enkla medel: en förankrande text.  

De små bilderna (HK 10 3 FSV L, HK 10 4 FF L, HK 10 5 FF L, HK 11 7 FF L och HK 

11 8 FF L) längst nere på sidan skapar, som jag tidigare nämnde, en egen grupp. Bilden 

längst till vänster är ett svartvitt fotografi som denoterar en gammal bil. Förutom bilen, 

kan man urskilja några människor på bilden. Fyra vuxna, sannolikt män, sitter i bilen och 

ett barn, en pojke, står bredvid. Bilen står på en kullerstensgata, i en stad, framför ett hus 

som har en skylt med texten Asianajotoimist(o), advokatbyrå. Allt detta konnoterar att 

fotografiet är taget i en stad i Finland, kanske i början av 1900-talet. Bilen var något nytt 

och märkvärdigt, därför står pojken och tittar på den. Vem som helst hade inte råd med 

ett sådant fordon, kanske någon som arbetade på en advokatbyrå hade? Vid närmare 

betraktning märker jag att bilen kanske i själva verket är en slags buss. En fråga dyker 

upp; när inleddes den kollektiva trafiken i Finland? Det finns en bildtext, som lyder: 

                                                           
101 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 9. 
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”Ungefär hundra år sedan såg bilarna ut så här. Hurudant var det månne att färdas i 

dem?”102 Bildtexten bekräftar det bilden konnoterade, att fordonet är en bil och att bilden 

är ungefär hundra år gammal. Bilden nämns inte på andra håll i boken, alltså vänder jag 

mig igen till lärarhandledningen. Lärarhandledningen bjuder på en mycket kort 

beskrivning: ”Buss från 1920-talet”103 Tiden för bilden fastställs mer exakt till 1920-talet, 

men fordonet som är en bil, enligt läroboken, är en alltså en buss, enligt 

lärarhandledningen.  

 

 

Bild 36. (Till vänster) Bussen i Historia kertoo 5 (2013) HK 10 3 FSV L 
Bild 37. (Till höger) Aku Ankka tidningar i Historia kertoo 5 (2013) HK 10 4 FF L 

 

De följande fyra bilderna nere på sidan är alla färgfotografier som föreställer olika 

föremål. Den första av dessa (HK 10 4 FF L) denoterar serietidningar. För en person som 

förstår finska konnoterar bilden Aku Ankka-serier. Jag, som är bekant med serietidningen 

i fråga, ser också att de inte är helt färska nummer. Bildtexten lyder: ”Har din pappa och 

mamma läst Kalle Anka som barn?”104 Frågan får mig att undra över om inte bokens 

läsare förväntas ha läst Aku Ankka? Läser man inte serietidningar längre? 

Lärarhandledingen informerar om att tidningarna i bilden är från 1951-1952. Något annat 

står inte. Följande bild i gruppen (HK 10 5 FF L) denoterar en nalle. Bilden konnoterar 

en gammal nalle, eller gammaldags nalle. Man kan ju också köpa nya nallar som ser ut 

som gamla nallar. ”Djurleksaker har alltid tilltalat barn. Vilken är din käraste leksak?”105, 

frågar bildtexten. Lärarhandledningen berättar lite mer. Det är inte alls fråga om en ny, 

gammaldags, nalle, utan nallen på bilden har faktiskt tillhört drottning Margareta II:s far 

kung Fredrik IX av Danmark. Nallen hittades på kungaslottets vind år 1996. Då det vid 

                                                           
102 Historia kertoo 5, 10: ”Noin sata vuotta sitten autot näyttivät tällaisilta. Millaista niiden kyydissä 

mahtoi olla?”. 
103 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 10: ”Linja-auto 1920-luvulta”. 
104 Historia kertoo 5, 10: ”Ovatko isäsi ja äitisi lukeneet lapsena Aku Ankkaa?”. 
105 Historia kertoo 5, 10: ”Eläinlelut ovat aina olleet lapsille mieluisia. Mikä on sinun rakkain lelusi?” 
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en del bilder erbjuds alldeles för lite information, verkar det vid andra bilder finnas 

onödigt mycket information. Att nallen är hittad på kungaslottets vind 1996 kan räknas 

till den senare kategorin.  

 

Bild 38. (Till vänster) Fredriks nalle i Historia kertoo 5 (2013) HK 10 5 FF L 
Bild 39. (I mitten) Kiss-Kiss i Historia kertoo 5 (2013) HK 11 7 FF L 

Bild 40. (Till höger) Ericssons telefon i Historia kertoo 5 (2013) HK 11 8 FF L 
 

Den nästa bilden (HK 11 7 FF L) denoterar tre katter och en skrift. För någon som aldrig 

har hört talas om Karl Fazer eller Kiss-kiss kommer denna bild att förbli ett mysterium. 

”Vad gör det här reklam för?”106, frågar den korta textsnutten under bilden. För mig 

konnoterar bilden givetvis hårda, äckligt söta, karameller i nostalgiskt godispapper. 

Lärarhandledningen berättar att bilden föreställer Kiss-kiss-karameller från början av 

1900-talet och nämner också Fazerin parhaat, samt frågar, ”Hurudana namn har sötsaker 

idag?”107 Den sista bilden (HK 11 8 FF L) i gruppen denoterar en gammal telefon. Det 

finns inte så mycket annat jag kan säga om bilden. Telefonen är sirligt utsmyckad och är 

således antagligen mycket gammal. Bildtexten påstår: ”Finländare har alltid varit mycket 

intresserade av ny teknik. Hur ser detta föremål ut idag?”108 Lärarhandledningen upplyser 

om att telefonen på bilden är tillverkad av Ericsson, år 1895. Det är en god idé att 

uppmana eleverna att jämföra de ”historiska” föremålen på bilderna med nutida 

motsvarande föremål. På så sätt kommer dessa gamla saker, och historien, närmare 

eleverna, deras upplevelser och deras vardag.  

                                                           
106 Historia kertoo 5, 11: ”Mitä tässä mainostetaan?” 
107 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 11: ”Millaisia nimiä makeisilla on nykyään?” 
108 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 11: ”Suomalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita uudesta tekniikasta. 

Miltä tämä esine näyttää nykyään?” 
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3.5 Sammanfattning och resultat 

Som jag redan tidigare konstaterade i samband med kartläggningen av bildmaterialet, i 

kapitel 2.5. Sammanfattning och resultat, är det inte problemfritt att jämföra läromedel 

från olika tidsperioder med varandra. I synnerhet inom ämnet historia kan man inte bortse 

från det faktum att samtida värderingar och förhållanden påverkar innehållet och även 

utformningen av läroböckerna. Man bör även komma ihåg att all historieskrivning i själva 

verket består av subjektiva tolkningar av olika händelser, också i läroböckerna. Faktorer 

i samtiden som påverkar innehållet i historieläroboken är till exempel de politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella förhållandena som råder i samhället. Innehållet är 

alltid ett resultat av ett samspel mellan det förflutna och nu. Mer om detta fenomen skriver 

till exempel Pekka Ahtiainen och Jukka Tervonen, under rubriken Historiatiede oman 

aikansa tulkkina, i antologin Historia nyt.109 

I denna kvalitativa analys av bildmaterialet i introduktionsdelen av läroböckerna har jag 

undersökt var bok för sig utan att, fram till denna punkt, jämföra dem desto noggrannare 

med varandra. Min forskningsfråga (Vad berättar bilderna i introduktionskapitlen om 

läroämnet historia?) kräver inte att man ställer läroböckerna från de olika tidperioderna 

mot varandra. I stället har jag försökt hitta likheter hos läroböckerna från samma 

tidsperiod och en gemensam nämnare för vad som uppfattas som historia i just de i fråga 

varande läroböckerna, enligt bildmaterialet i introduktionskapitlen. I det följande kommer 

jag i korthet att sammanfatta analysen av respektive källor, samt att presentera resultaten 

av min analys. 

Bildmaterialet i introduktionsdelen av Peruskoulun historia 1 (1971) beskriver livet i 

Finland på farfars fars tid. De flesta bilder föreställer människor sysselsatta med någon 

aktivitet, oftast i arbete. Bildtexterna, rubrikerna och brödtexterna förankrar bilderna och 

lärarhandledningen erbjuder tilläggsinformation och diskussionsförslag. Bilderna består 

i huvudsak av illustrationer, liksom bildmaterialet i helhet i Peruskoulun historia 1. Den 

semiotiska analysen av tre bilder i kapitlet Herrasväen salissa ja talonpojan pirtissä 

berättar att bilderna är lätta att tolka, i synnerhet med hjälp av de etiketterande, 

informativa och stämningsgivande bildtexterna. Dock var två av tre bildtexter placerade 

                                                           
109 Ahtiainen et al. 1990, 11 – 38.  
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på ett sätt som kunde orsaka missförstånd och eftersom två av bilderna var illustrationer 

var en denotativ beskrivning i dessa fall omöjlig.  

Historian maailma 5 (1977) inleds med temat ”livet i Finland för hundra år sedan”, vilket 

framkommer också genom bildmaterialet. Hälften av bilderna föreställer människor. Ett 

annat allmänt motiv är exteriörer av olika slag. Bildtexterna förankrar innehållet i 

bilderna, och ger tilläggsinformation som inte finns i brödtexten. Brödtexten nämner 

sällan bilderna och tyvärr finns det ingen lärarhandledning till denna upplaga av Historian 

maailma 5. Oftast är bilderna lätta att förstå med hjälp av bildtexterna. Bilderna är 

vanligen svart-vita fotografier, men det finns även färgfotografier och några 

monkromatiska illustrationer i introduktionskapitlet. Den semiotiska analysen av tre 

bilder i kapitlet J5. Viimeiset suuret katovuodet visar ett intressant bildval, då bilden av 

den afrikanska hungersnöden har valts att illustrera de finska missväxtåren. Orsaken till 

bildvalet är sannolikt att få eleverna att se en likhet mellan katastroferna, att genom den 

afrikanska hungern i samtiden förstå bättre hurudan hungersnöden var i Finland. De 

övriga två bilderna platsar bättre i kapitlet, men är dock placerade i fel ordning då det 

gäller innehållet i bildtexterna. 

Inledningskapitlet i Historian tuulet 1 (2012) är ganska kort, men rikt på bilder. Det finns 

inget övergripande tema, utan innehållet är splittrat både i texten och i bilderna. Den 

finskspråkiga- och den svenskspråkiga versionen av boken skiljer sig på en sida, i fråga 

om två bilder. Introduktionen innehåller färre bilder med människor än någon av de andra 

böckerna i analysen och fördelningen mellan förekomsten av män och kvinnor är ojämn. 

Det finns också väldigt få bilder med barn och inte en enda bild som skulle föreställa en 

familj. Det finns endast några bilder som visar människor i arbete och bara en bild som 

föreställer en exteriör. Historian tuulet 1 innehåller många varumärken, samt bilder som 

föreställer föremål och kommersiella produkter. I den semiotiska analysen framkom att 

den valda bilden, som är en inledningsbild till kapitlet, kan vara svår att avläsa. 

Avsaknaden av en förankrande bildtext, eller ett omnämnande i brödtexten, gjorde 

tolkningen osäker. Lärarhandledningen ger dock ledtrådar om innehållet och erbjuder 

frågor att ställa till bilden. Den något kaotiska framställningen av utvecklingen av livet 

på jorden var dock inte särskilt lyckad eftersom många frågor som bilden väckte förblev 

obesvarade, till exempel varför flickan på bilden håller en bandyklubba i handen. 
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Historia kertoo 5 (2013) har det kortaste introduktionskapitlet av alla böcker i analysen 

samtidigt som bildindexet är det högsta. Inledningen går ut på att förklara begreppet 

historia utifrån tre olika perspektiv och motiven i bildmaterialet passar väl in på 

textinnehållet. Omkring en tredjedel av bilderna saknar dock bildtexter, och fastän 

brödtexten behandlar samma motiv fattas tydliga hänvisningar till bilderna. Detta är 

mycket beklagligt, i synnerhet då lärarhandledningen betonar bildernas betydelse som 

historiskt källmaterial.110 Alla bilder nämns i lärarhandledningen, dock mycket kortfattat. 

Lärarhandledningen uppmuntrar läraren att arbeta med bilderna och ger i vissa fall förslag 

på frågor till bilderna. Även bildtexterna innehåller ofta frågor till läsaren. Motiven i 

bilderna är ofta olika slags föremål, ofta varor eller produkter av olika slag. Olika 

varumärken förekommer i bilderna. Människor förekommer också i många bilder, men 

sällan i samband med arbetssysslor. Män dominerar, medan andelen kvinnor, barn och 

familjer är mycket lågt. Den semiotiska analysen bekräftar svårigheterna med att tolka 

bildernas innehåll då förankrande texter saknas. 

Läroböckerna från 1970-talet, Peruskoulun historia 1 (1971) och Historian maailma 5 

(1977), påminner mycket om varandra i fråga om motiv och har ett övergripande tema i 

introduktionskapitlen. Bägge innehåller rikligt med bilder som föreställer män och 

kvinnor som arbetar hårt och bor i torp. Det finns också bilder som föreställer jakt och 

fiske, traditionella hantverk och den finländska naturen. Dessa motiv, som majoriteten av 

bilderna består av, konnoterar nationalromantik. Genom att använda sig av 

nationalromantiska motiv betonar man finskheten och den finska historien. Bilderna i 

introduktionskapitlen i historieläroböckerna från 1970-talet berättar således om en stark 

nationalitetsanda. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att bilderna i 

introduktionskapitlen i källorna från 1970-talet berättar att läroämnet historia handlar om 

Finlands historia och den finländska kulturen.  

Läroböckerna från 2010-talet, Historian tuulet 1 (2012) och Historia kertoo 5 (2103), 

påminner också mycket om varandra, men inte i fråga om ett gemensamt motiv. Likheten 

mellan dessa två källor, och då främst deras introduktionskapitel, består i hög grad av den 

stora variationen av olika motiv som de båda har. Det finns nämligen inget allmänt 

övergripande tema, ingen röd tråd, i inledningen. Ett motiv förekommer dock ofta i bägge 

läroböcker, men man kan inte påstå att det skulle vara ett allomfattande tema: Det finns 

                                                           
110 Hurme, Järvinen & Varis 2006, 10. 
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många bilder som föreställer föremål eller varor, kommersiella produkter. Dessutom 

förekommer varumärken i bilderna. Dessa motiv konnoterar konsumtion och 

konsumtionssamhälle. Bilderna i introduktionskapitlen i historieläroböckerna från 2010-

talet berättar alltså om en mer splittrad historiebild och om konsumism. Med andra ord 

handlar läroämnet historia om många olika fenomen som man kan forska till exempel 

genom olika slags varor.  

En stor förändring har skett i bilderna som innehåller människor. I bilderna i läroböckerna 

från 1970-talet är människorna nästan enbart sysselsatta med fysiskt arbete. I bilderna i 

dagens läroböcker arbetar få människor medan de flesta är sysselsatta med en 

fritidsaktivitet, som till exempel läsning eller skidning. Denna motivförändring avspeglar 

hur värderingar och ideal skiftar i samhället. Fritiden har blivit allt viktigare för oss, i 

synnerhet olika fritidsintressen, samtidigt som arbetets mening har minskat. Detta 

framgår till exempel av Statistikcentralens undersökning Hyvinvointikatsaus 2004: 

Vapaa-aika - työn vastakohta, harrastuksia vai vapautta?.111   

En annan stor förändring, som är förknippad med tolkningen och analysen av motiven, 

har skett i bildtexterna. Då bildtexterna i läroböckerna från 1970-talet troget följer 

Petterssons kategorisering av bildtexter112, har de i de nyaste läroböckerna helt och hållet 

ändrat karaktär. Ungefär hälften av bildtexterna i Historian tuulet 1 och i Historia kertoo 

5 är direkta frågor. Det finns ingen kategori för frågande bildtexter i Petterssons modell. 

Då bildtexten, i stället för att tillföra information om bilden och på så vis förankra 

innehållet i bilden och genom det förstärka bildens budskap, i stället frågar efter mer 

information kan ingen textuell förankring ske. Detta kan leda till att bilden inte kan tolkas 

alls, eller att den tolkas fel. Min slutsats är att eftersom Pettersson saknar denna kategori 

i sin modell är de frågande bildtexterna ett nytt fenomen. Kategorin frågande bildtexter 

borde alltså tilläggas i modellen.  

Ett annat problem med bildmaterialet i läroböckerna från 2010-talet är att alla bilder inte 

alls har en bildtext, eller blir omnämnda i brödtexten. Vissa bilder verkar vara helt 

fristående från all textuell förankring. Dessa bilder har på så sätt ingen informativ 

innebörd och fungerar alltså enbart i dekorativt syfte. Lärarhandledningarna innehåller 

tilläggsinformation om bilderna i läroboken, och jag ser ingen orsak till varför denna 

                                                           
111 Statistikcentralen: Hyvinvointikatsaus 2004: Vapaa-aika - työn vastakohta, harrastuksia vai vapautta? 

www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2004_2_vapaa-aika.html 
112 Se kapitel 1.4.2 Bildens förankring i texten 



68 
 

information inte skulle kunna finnas tillgänglig även i elevernas läroböcker. 

Informationen är inte hemlig på något sätt eller för invecklad för eleverna att förstå. Som 

det nu är ligger ett stort ansvar på lärarna; de måste se till att alla bilder blir tolkningsbara 

för alla elever och att de tolkas rätt. Dessutom är det inte möjligt för eleverna att på egen 

hand använda sig av bildmaterialet som stöd för inlärningen, till exempel hemma vid 

läxläsning, om bilderna inte förklaras – det vill säga förankras – i läroboken.  
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4 AVSLUTNING 

Syftet med denna avhandling har varit att undersöka hur bildmaterialet i 

historieläroböcker för årskurs fem har förändrats under de senaste 40 åren, samt vad 

motiven i bildmaterialet i introduktionskapitlen berättar om läroämnet historia. Denna 

forskning har skett genom en kartläggning och analys av bildmaterialet i utvalda källor: 

Peruskoulun historia 1 (WSOY 1971), Historian maailma 5 (Otava 1977), Historian 

tuulet (Otava 2012) och Historia kertoo 5 (SanomaPro 2013). Mina forskningsfrågor har 

varit: På vilka sätt har användningen av bilderna, i läroböckerna i historia för årskurs fem, 

förändrats under de senaste 40 åren? Vad berättar bilderna i introduktionskapitlen om 

läroämnet historia?  

Resultaten av forskningen har i helhet presenterats i samband med analyserna. Kortfattat 

kan de sammanställas på följande vis: Användningen av bilder har förändrats på sju 

punkter: Bilderna har blivit fler till antalet, färgbildernas andel har ökat, andelen små 

bilder har ökat samtidigt som andelen stora och mellanstora bilder har minskat, 

återkommande vinjettbilder har blivit vanliga, illustrationernas antal har minskat, de 

schematiska bilderna förekommer mycket sällan numera liksom de svartvita 

fotografierna. Det som bilderna berättar om läroämnet historia är olika beroende på från 

vilken tidsperiod källan är. I läroböckerna från 1970-talet berättar de om en 

nationalromantisk syn på historieberättandet, där man betonar Finlands historia och den 

finska kulturen framför världshistorien. I läroböckerna från 2010-talet berättar bilderna 

om ett mer splittrat förhållande till vad historia är och vad historieberättandet kan 

innehålla. Det finns också en tendens att betona kommersiella varors roll i 

historieforskningen och därmed kan bildens som ges av historia, genom bildmaterialet 

från 2010-talet, uppfattas som konsumistisk.  

Förutom detta har min forskning påvisat att det har skett en märkbar förändring i på vilka 

sätt människor förekommer i bildmaterialet. Då de i de äldre källornas bildmaterial i regel 

alltid är sysselsatta med olika slags arbetsuppgifter, är de i de nyare källornas bildmaterial 

sysselsatta främst med olika slags fritidsaktiviteter. Barn och familjer förekommer allt 

mer sällan i bildmaterialet och män förekommer oftare än kvinnor. 

En annan stor förändring har skett i bildtexterna. I stället för att ge tilläggsinformation till 

bilden, ställer bildtexterna idag ofta frågor om bilden. Det har också blivit vanligt att 

bilder inte alls nämns i läroboken, endast i lärarhandledningen. 
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Den tidigare forskningen inom läromedel i Finland har fokuserat nästan enbart på 

textinnehållet. Genom denna avhandling önskar jag bidra till forskningen av 

bildmaterialet i läromedel. Den tidigare forskningen som har gjorts kring bildmaterialet 

presenterades i kapitel 1.2. Tidigare forskning. Forskningen som gjordes under 1990-talet 

förhöll sig kritiskt gentemot den växande andelen bilder i läromedel. Hurudant 

bildmaterialet var då jämfört med hurudant det är idag har inte utforskats i denna 

avhandling, men eftersom samhällets visualisering under se senaste 20 åren har tilltagit 

ytterligare, till exempel genom utbredningen och expanderingen av internet och genom 

nya uppfinningar som till exempel smarttelefonen, kan man med goda grunder anta att 

bildmaterialet idag är åtminstone lika stort, om inte större, än på 1990-talet. Det som 

skiljer sig, i förhållandet till 1990-talet är, att dagens barn är både födda och uppväxta i 

en starkt visuell kultur. Barnen i början och mitten av 1990-talet hade inte samma 

erfarenhetsbakgrund som barnen idag. De barn som tillhör målgruppen för 

historieläroböcker för årskurs fem idag klarar av att hantera ett bildflöde på ett helt annat 

sätt än barnen för 20 år sedan.  

Den tidigare forskningen har också påpekat att bilderna alltför sällan nämns i brödtexten 

och att bildtexterna, då de överhuvudtaget längre existerar, är bristfälliga. Jag håller med 

påståendet. Bristen på en textuell förankring är den största utmaningen i tolkningen av 

bilderna i läroböckerna. Jag tycker att man noggrant borde överväga vilka bilder som är 

relevanta för textinnehållet, men att man inte behöver radikalt minska på bildernas andel 

– bilder är bra, så länge som man väljer dem rätt och ser till att budskapet är tolkningsbart 

för mottagaren. Bilderna får inte orsaka en snuttifiering av texten, men bilderna är viktiga 

och behövs för att illustrera vissa saker som inte kan beskrivas med ord. Bilder fungerar 

som stöd vid inlärningen och de kan användas för att få igång diskussioner, som stöder 

utvecklingen av ett historiskt tänkande. Tidigare forskning har också påpekat att bildvalen 

styrs av kommersiella syften, att en färgglad och bildrik lärobok känns mer lockande för 

den potentiella inköparen. Det är väl inget ont i att en lärobok ser lockande och intressant 

ut? Huvudsaken är att motiven i bilderna är ändamålsenliga. Det torde inte vara omöjligt 

att producera en bok som är både snygg och bra. 

För att få fram svaren på mina forskningsfrågor gjorde jag en kvantitativ analys av 

bildmaterialet i helhet i form av en kartläggning, samt en kvalitativ analys av 

bildmaterialet i introduktionskapitlen och en semiotisk näranalys av vissa valda bilder.  

En omarbetning av Petterssons modell för bildanalys har fungerat bra för detta arbete. 
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Tillämpandet av de bildsemiotiska teorierna om bildens denotation och konnotation, samt 

bildens förankring i text, likaså. Vid den semiotiska näranalysen uppstod dock ett 

problem, då det visade sig att en rent denotativ beskrivning av en illustration (en teckning 

eller en målning) är omöjlig. Detta problem löste jag genom att förbigå den denotativa 

nivån och i stället direkt se på vilka konnotationer som bilden gav.  

Samhällets visualisering är den bakomliggande orsaken till förändringarna i 

bildmaterialet. Ibland har vi, som tillhör en generation som är uppvuxen med ”endast” 

televisionen och videon, svårt att förstå hur dagens barn och ungdomar klarar av 

bildbruset i läroböckerna. Då måste vi komma ihåg att ett rikligt bildmaterial är normen 

för olika medier idag. På samma gång bör vi dock bära ansvaret genom att se till att 

bildmaterialet, och textinnehållet, i de läromedel vi producerar håller hög standard och 

fungerar ändamålsenligt. En negativ följd av bildbruset är att det blir svårt att skilja mellan 

”viktiga” och ”mindre viktiga” bilder. Det blir på så sätt svårt att betona något med hjälp 

av bilder. Då bilder finns överallt förlorar de en del av sitt värde, deras möjlighet att 

påverka oss blir svagare.  

Dagens historieläroböcker tillhör kanske den sista generationen av tryckta läromedel. 

Framtidens läromedel är med stor sannolikhet digitala. Redan nu använder många skolor 

sig av olika inlärningsmiljöer på internet eller program som kan laddas ner och användas 

på bärbara datorer, pekplattor eller interaktiva skrivtavlor. Fördelarna med digitala 

läromedel är bland annat att de enkelt kan uppdateras, de är interaktiva, de kan innehålla 

länkar med tilläggsinformation, de möjliggör användningen av ljud och, framför allt, att 

de tilltalar eleverna. Traditionella läroböcker kommer säkert att användas ännu ett tag till, 

åtminstone så länge som lärarkåren består av personer som har vuxit upp före internets 

genombrott.  

Denna nya, digitala, form av läromedel utgör en ypperlig källa för fortsatt forskning. 

Marknaden är fortfarande liten, speciellt inom läroämnet historia, men till exempel Otava 

har tagit fram ett digitalt, interaktivt, material som tillägg till bokserien Forum.113 I detta 

sammanhang bör också nämnas att den tryckta bokversionen av Forum för årskurs fem, 

som för första gången utkom på svenska i slutet av 2013 men ännu inte i skrivande stund 

används i skolorna, har ett bildindex på 150. I relation till de i denna avhandling 

                                                           
113 Otava: Forum 5 ja 6, www.otava.fi/oppimateriaalit/luokat1-6/forum_5_ja_6/ 
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analyserade läroböckerna från 2010-talet är detta ett mycket lågt värde. Detta verk torde 

således också vara en intressant källa för fortsatt forskning. 

En bild säger mer än tusen ord lyder ett gammalt ordspråk. Detta påstående har både 

bekräftats och avfärdats genom denna studie.  
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