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Sammanfattning

I skolorna används inte bildstöd i den mån som den engelska lärarutbildningen
och Spsm poängterar att det behövs. Bildstöd är ett hjälpmedel elever i
svårigheter behöver och andra elever kan nyttja. Enligt Lgr 11 (skolverket, 2019)
omger det engelska språket oss i vardagen, och att eleverna kan kommunicera
samt förstår talad och skriven engelska från olika källor är av största vikt för
framtidens samhällsmedborgare. Men samtidigt finns bilder som hämmar och
skapar svårigheter för elevernas läsinlärning. Syftet med denna litteraturstudie är
att få en djupare inblick i vilka bilder och dess funktioner som stöttar istället för
hämmar läsförståelsen under andraspråksinlärning och mer specifikt besvara,
vad visar forskningen om hur bilder stöttar lärandet i läsförståelse i engelska som
andraspråk? För att besvara denna frågeställning och uppnå studiens syfte har vi
systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om
bilders funktioner, läsförståelse, bildstöd och andraspråksinlärning. Vårt resultat
visar att bilder stöttar läsförståelse i engelska ifall bilden är relevant till texten
och eleverna har ett klart och tydligt syfte. Det visar också på att bilder ger stöd
i utveckling av ordförråd vilket i sin tur leder till bättre läsförståelse. Elever som
är praktiskt lagda eller i lässvårigheter får sämre resultat i läsförståelsetester, utan
att forskningen vet anledningen. Forskningen har inte fått fram skillnaden på
effekten av övergripande bilder och bilder som beskriver nyckelord i
läsförståelse samt om vilka olika bilder som finns i engelska läromedel i den
svenska skolan. Att lärare kan använda olika bilder och göra läromedelsanalyser
är viktigt för att stärka engelskundervisningen. Därför krävs det vidare forskning
på hur svenska engelskläromedel är uppbyggda med övergripande- samt
nyckelords beskrivande bilder och hur de i sin tur stöttar elevernas förståelse.
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Förord
Som lärarstudenter och blivande lärare har vi intresserat oss för bildstöd och hur det kan användas
i undervisningen, då vi inte sett mycket av det på våra VFU:er. Detta var startskottet för denna
litteraturstudie. Vi fick sedan med tips från mentorer upp intresset för bildstöd i ämnet engelska.
Vi vill tacka våra lärare som funnits till stöd under vår undervisning och ett speciellt tack till Björn
Sjödén som varit vår handledare och stöttat oss genom arbetet. Vi vill även tacka klasskamraterna
som varit ett bra bollplank att byta idéer med, varit uppmuntrande och hjälpt till när motivationen
varit låg.
Eftersom vi har arbetat i par så har vi gemensamt skrivit studien, arbetsfördelningen skedde
mestadels i början då vi har läst olika artiklar, efter en gemensam sökning och vidare tilldelat
informationen till varandra. Detta gjorde också att Alexandra som läste mer blandade artiklar och
litteratur fokuserade mer på inledningen medan Alexander läste mer artiklar och fokuserade på att
skriva bakgrunden. Däremot har ingen skrivit helt själv utan vi har hjälpt varandra med
formuleringar och idéer. Därefter skrevs arbetet gemensamt efter öppen diskussion det vill säga
metod, resultatavsnitt samt diskussion.
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Inledning
Bilder är en stor del i dagens samhälle, där de används i reklam, skyltfönster och skyltar. I dagens
multimediala samhälle blir därför bilderna och dess olika betydelser en viktig del. Så hur används
bilder i skolan? I ett klassrum är det inte ovanligt att se bilder eller symboler på väggar, fönster och
dörrar. Även tavlan brukar vara full av olika illustrationer, där bilderna kan vara dekorativa eller ett
stöd för lärandet. Men enligt vår erfarenhet skiljer sig många klassrum åt, och visuella medel
används olika, speciellt i ämnet engelska. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2019) omger det engelska
språket oss i vardagen, och att eleverna kan kommunicera samt förstå talad och skriven engelska
från olika källor är av största vikt för framtidens samhällsmedborgare. Eleverna ska också ges
förutsättningar att använda olika hjälpmedel i sitt lärande. Här framhåller Specialpedagogiska
skolmyndigheten (Spsm) att bilder och bildstöd är ett bra hjälpmedel. De skriver att bilder används
för att kommunicera och de är också funktionella som ett kognitivt stöd. Kognitivt stöd kan
exempelvis vara tidsstrukturer, minnesstöd och utveckling av begrepp och ordförråd
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Enligt Skolverket (2019) ska skolan handleda elever
samt ge extra anpassningar för elever i svårigheter. Alla elever ska få stöd i sitt språk och
kommunikationsutveckling, samt få uppleva olika uttryck för kunskaper, såsom bild, vilket är en
anledning till att bildstöd i engelskundervisningen är ett intressant ämne att undersöka.
Bild och bildstöd
Det finns många typer av medier i svenska skolan och i samhället. Men i denna litteraturstudie
fokuserar vi på olika typer av texter i korrelation med olika typer av bilder. Det finns många olika
kategorier av bilder såsom fotografier, teckningar, ikoner och symboler som enligt
Hjälpmedelsinstitutet (2002) är de vanligaste. Men även former, färger och bildsymboler
exempelvis musiknoter, kartor eller en färgad yta kan vara ett visuellt stöd. Hjälpmedelsinstitutet
åsyftar att det finns tre saker bilder kan vara ett stöd för
● Ersätta text
● Förstå abstrakta begrepp
● Ge information eller återuppliva händelser.
Alla tre går att använda i skolan som ett hjälpmedel till eleverna för att förstå ett annat språk, men
också till elever som har svårigheter i sitt modersmål. Att förstå och tolka olika bilder har en
utvecklingstrappa, den börjar vid två års ålder med att förstå färger och former och är inte helt
utvecklad tills man är 12 år. Det är först i mellanstadiets senare år som elever kan uppfatta en bild
i dess helhet med färger, former och perspektiv (Nordström Turner, Ribba & Stridh, 2009).
Läromedel
Läromedel kan var många olika saker, en vanlig kurslitteratur, lärobok, uppslagsbok, texter, digitala
filer, online övningar, sångmaterial samt pussel. Alla saker som kan användas i utbildning och
undervisningssyfte. Sveriges läromedelsförfattares förbund poängterar att ett läromedel måste vara
ett genomtänkt, utprövat och utvärderat material som gör lärandet möjligt. Därför anses också
datorer, mobiler och olika typer av plattor som verktyg istället för läromedel (Sveriges
läromedelsförfattares förbund, 2019).
Läs och ordförståelse
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Man måste kunna avkoda både ord och meningar för att begripa en text. För att förstå en text och
ha en bra läsförståelse krävs det kunskap om 95% av orden (Gustafsson & Håkansson, 2017). Det
gör att sambandet och betydelsen som ordförrådet har för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig
texten blir tydligt. Att ha en ordförståelse kan delas upp i två delar, veta dess betydelse och vilka
användningsområden ordet har. Dessutom ska man kunna praktiskt uttala ordet, böja det, stava
det och använda det i rätt kontext (Gustafsson & Håkansson, 2017).
Andraspråk
Hur man lär sig språk finns många olika teorier om, men när det gäller att lära sig ett annat språk
sker det på liknande sätt världen över oberoende om vilket som är ens modersmål. Cameron (2001)
skriver att vi lär oss språk på liknande sätt och för att förstå teorier om hur elever ska lära sig
engelska, kan man använda forskning från världen över. Dock poängterar författaren att
omgivningen måste vara under liknande situation för att lärprocessen ska vara densamma. Att lära
sig engelska i USA eller England är inte likartat med att lära sig engelska i ett klassrum i Frankrike
eller Sverige. Att lära sig ett språk i samma land där de talas, gör att man får en språkinlärning från
allt runt omkring. Det ger bättre förutsättningar än att bara höra och läsa språket i en skolsituation.
Cambridge University har skapat CEFR för alla i Europa för att förutsättningar ska bli lika för alla.
De har tagit fram material för olika svårighetsnivåer som alla skolor kan använda sig av, så alla som
ska lära sig engelska som andraspråk får samma förutsättningar oberoende ens modersmål
(Keaveney & Lundberg, 2014).

Tidigare forskning
Multimodalt lärande
Multimodalt arbetssätt är när en elev blir exponerad för flera typer av modaliteter. Olika modaliteter
är exempelvis läsning, visuella representationer, fysiska rörelser eller användning av sinnena. Efter
att de multimodala arbetssätten har uppmärksammats, har mycket forskning gjorts både inom
digitala verktyg men också inom bild och texter, samt bild och inlärningsprocesser. Denna
forskning har skett med en mängd olika perspektiv och utgångspunkter. En utgångspunkt är att
undersöka grafiska arrangörer exempelvis tankekarta, spindelkarta, tidslinje eller dylikt, som
Praveen och Rajan (2013) har gjort. De har en forskningsstudie på hur och om grafiska arrangörer,
stöttar elevernas läsförståelse. Forskarna använde sig av 70 elever som delades in i två grupper.
Under experimentet fick grupp A, kontrollgruppen, träna på läsförståelse på det traditionella sättet,
som att repetera texterna eller läsa frågorna sedan texten. Medan grupp B, experimentgruppen,
tränade att använda grafiska arrangörer för att förstå och koda texterna. De gjorde först ett förtest
i början av projektet för att se vilken nivå elevernas läsförståelse låg på. Efter två veckor gjorde
eleverna ett eftertest för att se om de olika sätt grupperna tränat på gav annorlunda resultat.
Testerna utgjordes av totalt 20 frågor som eleverna skulle svara på. De frågorna kunde placeras i
fem kategorier. (1) identifiera huvudidén, (2) hitta stödjande detaljer, (3) förstå vokabulärer, (4) sära
på fakta och åsikt och (5) dra slutsatser. Praveen och Rajan (2013) fick fram att vid förtestet var de
två gruppers poäng väldigt liknande mellan varandra på alla de fem kategorierna. Däremot visar
resultatet från eftertestet att grupp B gjorde märkbart bättre ifrån sig än grupp A på alla delar.
Ett viktigt perspektiv är inlärningsprocesser vilket Cuevas och Dawson (2017) går in på i sin
forskning där de undersöker om bilder ger bättre stöd än auditivt. Syftet med forskningen var att
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se vilka av de kognitiva processerna, inlärningsstilar och dual coding theory som kan stötta personer
för att bättre bibehålla informationen och återkalla den. Lärstilar är de olika sätten som en person
föredrar att använda och lär sig bäst genom, det kan antingen vara visuellt, auditivt eller kinestetiskt.
I denna forskning har Cuevas och Dawson valt att enbart fokusera på det visuella och auditiva.
Dual coding theory är en teori som anser att människor lär sig bättre genom att bli utsatt av två
olika modaliteter. Det vanligaste och det som används i denna forskning är språkligt och visuellt.
Cuevas och Dawsons hypoteser för forskning är att de inte skulle se några tydliga effekter på
studenternas resultat när de använde sig av deras föredragna inlärningsstil samt att de studenterna
med den visuella stöttningen kommer att göra bättre ifrån sig oavsett föredragen inlärningsstil.
Cuevas och Dawson grundar dessa hypoteser på att vid det visuella stödet bör både den språkligaoch visuella bearbetningscentrat aktiveras. Medan vid den auditiva stöttningen aktiveras bara den
språkliga bearbetningscentrat. Resultatet visade att svaren från den visuell stöttningen låg på
dubbelt så många rätt än de med auditiva stöttningen och antalet korrekta svar mellan de föredragna
inlärningsstilarna var omärkbara (Ibid).
Lärararnas kompetens om bilder
En annan utgångspunkt är att undersöka vad lärarna anser om bilder som finns i deras läromedel.
Vu och Febrianti (2018) genomförde en kvalitativ forskningsstudie där de har intervjuat nio lärare
angående deras tankar om rollen som de visuella resurserna har i undervisningsaktiviteter. Alla
lärare var eniga om att bilder med text har en väsentlig roll för elevernas lärande. Dels ansåg lärarna
att bilderna kan stötta eleverna till att få en förståelse för vilken kontext berättelsen berättas utifrån
och att bilderna kan även illustrera vissa nya ord för eleverna så att de blir lättare att komma ihåg.
Lärarna framhåller också att bilderna kan höja elevernas engagemang och intresse inför uppgifterna
och arbetsområdet istället för att bara ha text. Dock var inte lärarna lika säkra på att arbeta med
bilderna som en potentiell resurs för att få en djupare förståelse och tillföra mer information än
vad texten gör. Några av lärarna såg inga problem med de bilder finns i deras textbok, det vill säga
deras läromedel. Utan de ansåg att om det fanns en bild i textboken, var det meningen att lärarna
skulle använda den och då inte tänkt på om bilderna är relevanta till texten och uppgiften eller inte.
Bildstöd för dyslektiker
Wennås Brante (2014) har i sin avhandling gjort ett experiment med fyra olika delundersökningar.
Syftet med avhandlingen är att undersöka återkopplingen från bara text samt text och bild, vilket
skedde mellan två grupper, en med dyslexi och en kontrollgrupp utan dyslexi. I experimentet får
personerna antingen en text eller text med bild med information om en konstgenre. Därefter får
personerna svara på frågor angående informationen de fått, både muntligt och skriftligt. Denna
procedur upprepas med sex olika konstgenres. Via eye-screening och respondenternas svar kom
de fram till att gruppen med dyslexi tittade mindre på bilden än kontrollgruppen. De i dyslexigruppen som hade både bild och text lade mer tid och fokus på texten än de som hade bara text.
Ändå hade gruppen med bild och text mindre antal rätta svar på läsförståelsefrågorna. Det var
också fallet vid kontrollgruppen fast i en mindre utmärkning. De grupper som hade bilder till texten
hade beskrivningar av motiven i deras svar. Medan grupperna med bara text inte beskrev hur
konstgenren såg ut utan beskrev deras egen inre bild. Däremot visade det sig att kontrollgruppen
tittade längre på de olika bilderna än de med dyslexi. Dock på en bild hade dyslexi-gruppen dubbelt
så mycket tid där de fokuserade bara på bilden innan de läste texten, än vad de gjorde på de andra
bilderna. Det ledde också fram till mer utvecklade svar och visade på en mer generell och
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allomfattande förståelse.
Bildkategorisering - vilka olika bilder finns i läromedel
För att förstå hur bilder kan stötta elevers läsförståelse måste först hänsyn tas till vilka olika bilder
som kan finnas i olika texter och läromedel. Janko och Knecht (2013) har i sin undersökning gjort
en kvantitativ läromedelsanalys på fem geografiböcker för mellanstadiet i Tjeckien. Från dessa var
963 bilder analyserade. Analyseringen var att kategorisera in bilder utefter relevans, funktion och
typ samt om den är realistisk eller abstrakt. De poängterar att man kan kategorisera alla bilder som
finns, i någon typ av kategori exempelvis illustrationer, fotografier och tabeller. Wiley, Sarmento,
Griffin och Hinze (2017) har gjort en kvantitativ studie med 40 elever i USA, där de har undersökt
elevernas förväntningar på olika bilder samt bildernas funktion. De har använt 655 stycken bilder
från tre läroböcker för olika årskurser. Däremot valde de att kategorisera in bilderna annorlunda
än Janko och Knecht. Deras kategorisering har två dimensioner, form och funktion. Deras
kategorin form, delar de in i tre delar. Realistisk, som är fotografier, målningar och mikroskopiska
bilder. Konventionell, som är alla bilder som presenteras med information på ett traditionellt-,
kodifierat- eller abstrakt sätt. Hybrid, som är bilder med inslag från både realistisk och
konventionell. Vad som kan utläsas från båda resultaten så hamnar liknande bilder i liknande
kategorier.
Både Janko och Knecht (2013) samt Wiley et al. (2017) fortsätter sedan sin kategorisering med att
analysera bildens relevans och funktion mot texten. Wiley et al. skriver att bildernas funktioner
delas in i dekorativ, dekonstruktiv, klassificering och förklarande. Dekorativ menar att bilden inte
har någon koppling, förklaring eller kategorisering på något sätt. Dekonstruktiv är när bilden har
enkla bildtexter och de motsvarar “den här består av” eller “den här är gjord av”. Om bilden
däremot jämför delar eller enheter så kategoriseras den som en klassificering. Förklarande bilder är
när bilderna visar på olika sekvenser eller processer där handlingar är visualiserade med pilar. Janko
och Knecht (2013) funktionskategorisering delades in i att antingen vara identifierande,
omskrivande, utvidgande, aktiverande, kombinerade eller ingen funktion eller koppling alls. Wiley,
et al. (2017) har dekorativa bilder som kan liknas till Janko och Knecht (2013) beskrivning av bilder
som inte har någon koppling alls. Även Wileys et al. (2017) identifierande och omskrivande samt
Jankos och Knechts (2013) förklarande har liknande beskrivningar. Artiklarna påpekar funktionen
och relevansen bilderna har ska koppla tillbaka texten. Bildens relevans hänger ihop med bildens
funktion. Är bildfunktionen dekorativ, blir relevansen för bilden lägre än en bild med funktionen
förklarande. Däremot skriver Schnotz och Bannert (2003) att om bildernas funktioner inte är
kopplade till texten blir bildens relevans också låg. Deras studie framhåller att en relevant,
funktionell bild som ska stötta läsarens förståelse kan istället hämma förståelsen om kontexten eller
relationen till texten inte stämmer överens.
Vad vi kan se från dessa olika artiklar är att bilder kan ge stöttning och vara ett komplement till
texterna eleverna läser samt att bilder även ger bättre stöttning än ett auditivt hjälpmedel. Bilder i
form av grafiska arrangörer, exempelvis tankekarta ger även stöd till eleverna vid inlärning från
text. Vi får även reda på att elever med svårigheter som dyslexi gynnas väl av bearbetning med bild
och text. Däremot ser vi att vissa bilder kan istället hämma dem med dyslexi. Lärarna som
intervjuades visar förståelse för att bilder är ett viktigt verktyg samt stöd i undervisningen men att
de inte tänker kritiskt på att bilder faktiskt kan hämma förståelsen. De var osäkra på vilka
egenskaper bilderna har och vad som hämmar istället för att stötta vid användandet av dessa. Flera
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forskare beskriver bildens olika funktioner på liknande sätt fast ger sina kategorier olika namn.
Bildernas kategorier kan sedan ge olika typer av stöd, exempelvis förklarande bilder som förklarar
ord och text ger en stöttning för eleverna. Däremot dekorativa bilder eller bilder som inte har
någon relevans till texten hämmar elevernas förståelse (Janko & Knecht, 2013; Wiley et al., 2017;
Schnotz & Bannert, 2003). Schnotz och Bennert framhåller också att bilder kan användas på olika
sätt till olika syften, vilket kan ge olika resultat. Utifrån dessa artiklar och studier ser vi att forskning
saknas angående hur och när bilder stöttar elevernas läsförståelse i engelska som andraspråk.
Syfte och frågeställning
Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en djupare inblick på när bilder stöttar och främjar
läsförståelsen i engelska, det vill säga en andraspråksundervisning samt urskilja vilka tillfällen där
bilderna och dess funktioner främjar eller hämmar förståelsen i språket. Därför undersöks hur
bilder är kopplade till texter och hur de kan stötta ordförståelse och textförståelse, som i sin tur
kan öka elevernas läsförståelse. Mer precist vill vi besvara frågeställningen: Vad visar
forskningen om hur bilder stöttar eller hämmar läsförståelse i engelska som andraspråk?

Metod
Avgränsningar
Efter att vår frågeställning kommit på plats använde vi oss av olika inkluderings- och
exkluderingskriterier, det för att få så relevanta resultat till vår frågeställning som möjligt.
Inkluderinskriterierna är att forskningsstudien måste innehålla resultat som har en relation mellan
text och bild samt är en forskning genomförd inom skolans verksamhet. Utöver dessa måste
artiklarna i resultatsdelen innefatta följande inkluderingskriterier:
● skriven på engelska eller svenska.
● publicerad i vetenskapliga tidskrifter eller i form av akademiska avhandlingar.
● ha genomgått en granskning kallad peer-reviewed.
● forskningen ska vara tillgänglig via Högskolan i Halmstads databas.
För att kunna tillgodogöra oss materialet valde vi att använda forskning skrivna på engelska eller
svenska, vilket är de två språken vi kan bäst. För att vår studie sedan ska få en bra reliabilitet
använde vi oss bara av peer-review eller granskade artiklar, som också blivit publicerade. Vi valde
av praktiska skäl att bara använda forskningsartiklar som var tillgängliga för oss via Högskolan i
Halmstads databas.
Forskning som inte kommer finnas med är de som inte uppfyller kriterierna ovan, men vi har också
använt oss andra exkluderingskriterier i vår urvalsprocess. Det vill säga att artiklarna uppfyller
inkludering kriterierna men om de innefattar följande exkluderingskriterier förkastas de då de blir
irrelevanta. Forskning som ingår i den här litteraturstudiens resultat ska inte innehålla
● Elever med diagnoser exempelvis dyslexi.
● preliminära resultat eller projekt.
● Förskoleklass.
● Bilderböcker.
● Genusperspektiv.
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● Kulturella analyser.
● Forskning på modersmålet eller andraspråksforskning i landet där språket talas.
Forskning som vi valt att exkludera i vår urvalsprocess är forskning där man har undersökt olika
diagnoser, då vi har velat undersöka relationen mellan bilder och texter och hur de kan vara ett
stöd för alla elever. Då vi är mestadels intresserade av mellanstadiet har vi bara valt forskning som
undersöks från åk 3 och uppåt, då mindre barn inte har utvecklat sitt modersmål i samma
utsträckning som en äldre elev eller vuxen. Vi har även valt bort forskning som handlar om en
andraspråksinlärning i det land där språket talas. Det vill säga att artiklar om svenska som
andraspråk som forskats på i Sverige har gått bort, det eftersom språket finns överallt runtomkring
och inlärningen av språket sker inte endast i en skolsituation. Då vårt kriterium har varit att det ska
finnas en relation mellan text och bild, har även forskning om bilderböcker exkluderats, då det i
bilderböcker inte finns någon text med. Även artiklar som haft perspektivet genus eller kultur har
exkluderats då deras resultat inriktar sig på något som är irrelevant i vår frågeställning.

Söksträngar
Vi började med att fokusera på några nyckelord som handlade om ämnet vi skulle göra vår
undersökning på. Vi fortsatte att leta relevanta sökord som skedde genom efterforskning i de
nyckelord som fanns i forskningsfältet. De kom från artiklar vi fick upp genom våra söksträngar,
samt handledarnas ämneskunskaper. Engelska nyckelord som “reading comprehension” hittades
först i svenska avhandlingar men uppkom även senare i engelska artiklar. Nyckelorden “TPC” (text
and picture comprehension), “pictorial stimuli” och “visual stimuli” hittades i engelska artiklar.
Sökord som “dual coding”, “readability”, “second language acquisition” och “literacy” fick vi med
hjälp av handledare. Flera sökningar skedde efter att fler sökord påträffades. Hade vi ett sökord på
varje sida om ”AND”, kom inga eller få artiklar upp i sökningen och de som kom var ej relevanta.
När vi sökte på ett eller två nyckelord exempelvis “image AND text” fick vi flera tusentals artiklar
där relevansen till vårt syfte inte existerade på grund av att resultatinnehållet i artiklarna blev för
omfångsrikt. Vi använde “OR” i våra söksträngar för att söka på synonymer så vi skulle få med fler
relevanta artiklar. Det eftersom olika artiklar använder sig av olika nyckelord. Söksträngarna
konstruerades sedan på ett sätt så att ett begrepp från varje kategori skulle ingå i artikelns titel,
sammanfattning eller i dess nyckelord (se tabell 1). Därav fick vi också med några av de relevanta
artiklarna i mer än en söksträng. I tabellen kan du även se hur söksträngarna ändras efter tid och
relevant läsning. Vår första sökning hade vi inte kännedom till om de ämnesspecifika begreppen
och istället sökte på mer övergripande söksträngar. Andra sökningen fokuserade vi mer på att få
forskning som handlade om bildstöd kopplat till olika texter. Tredje sökningen fokuserade vi istället
på läsförståelse tillsammans med bild kopplat till olika läromedel. Fjärde sökningens nyckelord fick
vi ifrån vår ämneshandledare som fokuserade på multimodala arbeten. Sista sökningen fokuserades
det på att få mer forskning om andraspråksinlärning kopplat med läsförståelse och bild.
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Tabell 1 – Våra Systematiska söksträngar i databasen ERIC.

Relevant
sökning #

Sökord

1

Image OR picture AND coursebook OR textbook
AND second language

50

Illustrations OR images OR picture AND pictorial
stimuli OR visual stimuli AND text*

236

5

Pictorial stimuli OR illustrations OR visual stimuli
AND reading comprehension OR readability
AND textbook OR coursebook.

48

3

Illustration* OR image* OR pictorial stimuli OR
visual stimuli AND analys* AND multimodal OR
dual coding.

133

4

Second language acquisition OR second language
learning AND reading comprehension OR literacy
OR reading skills OR reading ability AND pictorial
stimuli OR visual stimuli OR illustration OR image

91

2
3

4

5

Antal artiklar

Utvalda artiklar
4

2

Urval
I sökning med nyckelordet ”andraspråk”, i de svenska databaserna kom de bara upp artiklar om
svenska som andraspråk, vilket i vår studie inte är relevant. Även med nyckelord som bild och text
hittades inga relevanta studier som fokuserar på undervisning i skolan. Då de svenska databaserna
inte gav relevanta resultat på våra söksträngar, valde vi att fokusera mer på internationell forskning
då den blev mer relevant. Den internationella forskningen hittade vi genom ämnesdatabasen ERIC.
När vi sökte i ERIC begränsade vi oss till att bara använda Peer-reviewed och endast Journal
articles, då det var ett viktigt kriterium. De olika söksträngarna som utfördes gav olika antal träffar,
under några fick vi inga träffar alls eller väldigt få, med andra nyckelord kunde flera tusentals artiklar
komma fram. Vi undersökte väsentligheten via titlar och eventuella nyckelord, men slutade i att vi
fick ompröva våra olika söksträngar med olika antal nyckelord. Det var den första gallringen av
artiklar. När de relevanta nyckelorden kommit på plats fick vi genom våra söksträngar olika antal
forskningsartiklar, mellan ca 48 och 236 stycken (se tabell 1). Vi ansåg dessa nyckelord som
relevanta eftersom andra sökord ledde in oss på en väg där artiklarnas resultat inte var väsentliga.
För att inte missa betydelsefulla artiklar tillämpades principen spara istället för att slänga. Vi valde
att läsa igenom sammanfattningarna på alla artiklarna för att sedan sålla bort de artiklar som inte
uppfyllde inkluderingskravet. När vi läste sammanfattningarna sparade vi dem som vi ansåg kunde
vara betydelsefulla till vårt ämne och frågeställning. Det blev den andra gallringen. Slutligen
genomfördes den sista gallringen med en relevansgranskning i fulltext. Vi delade upp läsningen av
de utvalda artiklarna, där vi fokuserar mestadels på metod och resultatdelen. De artiklar vi sedan
insåg inte var relevanta till frågeställningen eller kom bort ifrån vårt ämne sållade vi bort. Då de
inte visade sig vara betydelsefulla har vi inte heller tagit med dem i Tabell 1. Anledningar till att
artiklar har sorterats bort har varit av olika, exempel på grund av fel deltagare, typ av resultat eller
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publikationstyp det vill säga de som kommit under exkluderingskrierierna. Principen för
bedömningen har varit att relevanskriterierna ska stämma överens. Vid behov vid otydligheter
fördes en diskussion för att enas. I den sista gallringen hittade vi en artikel som i resultatet kom
bort från ämnet genom att diskutera kognitiva stilar inte bildstöd. Då vi ansåg att den fortfarande
var intressant till vårt forskningsområde, valde vi att ha med den i bakgrund, för att istället ge
läsaren en överblick om viktiga begrepp.

Analys
Vi gjorde allra först en översiktlig kartläggning över artiklarna vi fått fram. Då andraspråks
aspekten är viktig har vi forskning från många olika länder, för att få resultatet så brett som
möjligt. Vi har också ett urval av olika typer av texter eller läromedel, deltagare samt metoder
eller analyser. I forskningsartiklarnas resultat har läromedelsanalyser eller olika experiment funnits
med.
Vi har tagit ut den viktigaste data eller empirin från de olika artiklarna som vi sedan har gjort en
analys på. Vi har tagit ut exempelvis deltagare, metod samt resultat. Alla studier som klarade
granskningen finns med i en tabell (se bilaga). På studierna har vi gjort en tematisk analys, där vi
har läst artiklarnas olika metod och resultatkapitel och hittat olika teman att dela in dem i. Vi
började att fördjupa oss i två artiklar, vilket vi gjorde under en workshop. Målet var att koda och
sedan hitta olika teman i artiklarnas resultat. I de olika koderna vi hittade i artiklarna kunde vi se
gemensamma nämnare som vi kunde koppla till teman. De teman vi hittade mellan dessa två
artiklar var en början till att hitta liknande kodord i fördjupningarna i de andra artiklarna. Kodord
som vi hittade i artiklarna var exempelvis ”läsförståelse, relevans, bildstöd, lärprocess, återkalla,
lässvårigheter, mm”. Kodorden gav oss till slut två teman som fokuserade på en egen del i
frågeställningen och gemensamt svarar de på frågan.

Resultat
För att kunna svara på vår frågeställning, vad visar forskningen om hur bilder stöttar eller hämmar
läsförståelse i engelska som andraspråk? Har vi valt att dela in våra artiklars resultat i två teman. Vi
har valt lite större teman, bildstöd i textsammanhang samt att minnas och återkalla. Det första
temat är bildstöd i textsammanhang. Här finns artiklar som går in mer på relationen mellan olika
texter och bilder samt hur bildstöd hjälper respondenternas ord och läsförståelse, men också hur
fel bilder hämmar förståelsen. I dessa artiklar förtydligas inte engelska som andraspråk utan svarar
mer på hur bilder stöttar och hämmar i läsförståelse, vilket är en viktig del i frågeställningen. I det
andra temat finns artiklar som visar hur bilder stöttar minnesförmågan och hjälper till vid
återkallande av ord vid andraspråksinlärning, vilket är av betydelse för att lära sig ett större
ordförråd. I artiklarna finns inte endast engelska som andraspråk, men som tidigare skrivet är
andraspråksinlärningen densamma oavsett språk, vilket gör att man kan dra paralleller från
artiklarna till vår frågeställning. Tabell 2 och 3 här nedan beskriver de artiklar som valts ut vid
respektive tema. Sammanfattningen är en kort beskrivning över artikelns metod samt resultat. I
tabell 2 har vi tagit med artiklar där deras resultat fokuserar på bildernas stöttning till elever när de
läser text eller talesätt. I tabell 3 valdes de artiklar som fokuserar på elevers förmåga att återberätta
ord eller glosor.
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Bildstöd i textsammanhang - stöttning till studenters läsförståelse
Tabell 2 – forskningsstudier hur bilder stöttar elevers läs- och ordförståelse (ordnad efter titlarnas namn i
bokstavsordning).
Titel
Does Pictorial
Elucidation...

Effect of
illustration
types...

Eye Tracking
Indicators...

Investigating
the Effect of
Using Multiple
Sensory
Modes...

Pictorial,
Textual...

The Decorative
Images'...

“Can there be a
full moon at
daytime?” ...

Shalmani &
Sabet (2010)

González, Saux
& Burin (2019)

ÅbergBengtsson,
Karlsson &
Ottosson
(2017)

Undersökning
för att se om
bilder som ger
förklaringar till
vissa nyckelord i
en text kan
stötta eleverna
till en bättre
läsförståelse.
Resultatet visar
att de som får
bäst resultat är
de som får
nyckelorden
beskrivna i både
bild och
bildtext. sämst
resultat, bortsett
får inget stöd
var de som fick
nyckelorden
beskrivna i ord.

Experiment för
att se om
effekterna från
dekorativa bilder
är desamma i en
IKT-miljö.
Resultatet visar
att detta är fallet
och man kan
även se att de
eleverna med
koncentrationsoch/eller
lässvårigheter
hämmas mer än
de andra
eleverna

Kvalitativ
undersökning
angående hur
elever tar till sig
bilder angående
månens faser.
Det kommer
fram efter
intervjuer att
bilderna inte
lyckas stötta
eleverna till rätt
förståelse om
faserna och
istället skapar de
felaktiga
uppfattningar
om fenomenet

Referens
Boers, Piquer
Piriz, Stengers
& Eyckmans,
(2009)

Luo & Lin
(2017)

Zhao, Schnotz,
Wagner &
Gaschler (2014)

Rezaee &
Shoar (2011)

Sammanfattning
Detta
experiments syfte
är att se om
verbala eller
bildliga
förklaringar om
den bokstavliga
betydelsen
hjälper elever
komma ihåg
dem. Resultatet
visar att de
verbala gjorde
bättre ifrån sig
med
återberättandet,
men vid en
analysering av
svaren ser man
att de elever med
bildstöd använde
sig av vanligare
synonymer till
vissa ord i
talesätten vilket i
detta test
märktes som
felaktig.

Ett experiment
på elever med
olika kognitiva
inlärningsstilar,
teoretiskt,
praktiskt eller
mixat och hur
olika bilder
påverkar dessa.
Alla grupper får
sämre resultat
vid de dekorativa
bilderna men
märkbart mera så
hämmar bilderna
de eleverna med
praktisk
inlärningsstil. De
förklarande
bilderna gav bäst
resultat.

Ett experiment
för att undersöka
vad för olika
strategier eleverna
använder sig av
mar att ta in
information
beroende på syftet
med texten.
Man kan se att
elever som inte
har något syfte
med sin text
använder bilder
mindre än vad de
elever som får
frågor samtidigt
eller innan texten.
Strategierna skiljer
sig efter vad syftet
med texten är, och
finns ett klart
syfte med mål
används bilderna
mer än när inget
syfte tydliggörs.

Experimentet vill
visa på effekten
av att använda
bild och video
för att öka
ordförrådet vid
läsning av text.
Resultatet var att
den grupp med
video gjorde bäst
ifrån sig under
gloss- och
orförådstestet
med gruppen
som fick
stillbilder efter
sig.
Det man kunde
se från resultaten
var att bilder
hjälper
förståelsen för
vad som fanns i
texten, men att
en video, det vill
säga rörliga
bilder hjälper
eleverna få en
större och
djupare
ordförståelse än
bara stillbilderna.
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Åberg-Bengtsson, Karlsson och Ottosson (2017) har gjort en kvalitativ studie där de lät 20 svenska
elever från mellanstadiet läsa en text med bilder angående månens faser. Två och två fick eleverna
läsa texten för att sedan bli intervjuade av forskaren där hen ställer frågor. Resultatet forskarna kom
fram till var att vid ett svårt fenomen krävs ytterligare stöd utöver 2D bilder och text. Under
intervjuerna kom det fram att bilderna som användes tolkades olika av eleverna utefter dess design,
position och storlek. Åberg-Bengtsson et al. skrev även om att eleverna måste anamma två olika
perspektiv, ett “på jorden”- och ett “rymd” perspektiv för att få en förståelse. Det visade sig under
intervjuerna att flera av eleverna inte uppnådde detta, då de inte kunde uttolka de olika perspektiven
från bilderna som fanns i texten. Sammanfattningsvis visar resultatet att relevanta 2D bilder har
svårt att ge eleverna förståelse vid komplexa 3D fenomen och kan istället då skapa missförstånd.
För att inte skapa ett missförstånd måste därför eleverna veta syftet med uppgiften. Det skriver
Zhao, Schnotz, Wagner och Gaschler (2014) som i sin studie har fokuserat på hur elever använder
text och bild beroende på syftet. Efter en studie valdes 17 tyska mellanstadieelever ut till en annan
studie, där de skulle svara på frågor utifrån sex texter i slumpmässig ordning. De fick först tre
texter där de skulle läsa texterna innan de visste vilka frågor de skulle svara på, för att visa vilka
strategier eleverna använder när de hade en text utan ett mål. De andra texterna delades ut
slumpmässigt, efter att det första delmomentet var klart. Några elever fick frågorna före texten eller
andra fick frågorna samtidigt med texten. Resultatet från detta visar på att när eleverna ska processa
information utan frågor (utan att veta målet med texten) tillägnade eleverna signifikant mindre tid
på bilderna än när de hade frågorna eller visste syftet med texten. Däremot de elever som fick
frågorna först tittade fler gånger på bilden än de andra grupperna. Resultatet visar att strategierna
skiljer sig efter vad syftet med texten är, och finns ett klart syfte med mål används bilderna mer än
när inget syfte tydliggörs.
Om syftet är tydligt behöver inte bilder alltid stötta poängterar Luo och Lin (2017) som gjorde mer
än att bara kategorisera bilder i sin studie med 119 elever från Kina. De delade in sina respondenter
i tre grupper beroende på sina kognitiva stilar, det vill säga den inlärningsprocessen som passade
bäst. De tre stilar var teoretiskt, praktiskt och mixad. Alla tre fick göra fyra läsförståelsetester, en
utan bild, en med dekorativa bilder, en med förklarande bilder och en med främjande bilder.
Utläsning från deras resultat visar att förklarande och främjande bilder stöttar läsförståelsen medan
dekorativa bilderna hämmar läsförståelsen. Detta märks i alla grupper, men tydligast i den grupp
som föredrar en praktisk inlärningsprocess. Ett annat experiment som fått liknande resultat gjordes
på 65 universitetsstudenter, där de fick ett läsförståelsetest med kryssfrågor till texter. Hälften fick
bara text, andra hälften fick text med dekorativa bilder. Samtidigt gjordes också fem små tester för
att undersöka studenternas minnesförmåga och koncentration. Resultatet visar även här att
dekorativa bilder hämmar läsförståelsen, speciellt för studenterna med koncentrationssvårigheter
eller låg minnesförmåga (González, Saux & Burin, 2019).
Även om bilder är bra kan något annat vara bättre. Bilder som vi tidigare påpekat kan vara både
illustrationer och fotografier, men bilder kan även vara stillbilder samt blir rörande genom en video.
I detta blir då videon en mängd stillbilder som kan skapa mer förståelse än vad en stillbild kan göra.
Detta har Rezaee och Shoar (2011) gjort ett experiment kring. De använde sig av 70 engelska som
andraspråk studenter i 20-årsåldern. De delades in i tre grupper där första gruppen fick text utan
bilder, andra gruppen fick text med bilder kopplade till komplicerade ord och den tredje gruppen
fick korta videos till texten. Resultaten visar att bilder hjälper förståelsen för vad som fanns i texten,
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men att en video, det vill säga rörliga bilder hjälper eleverna få en större och djupare ordförståelse
än bara stillbilderna. En annan forskning som stöttar både bilder men också andra inlärningar är
ett experiment på 38 språkstudenter på universitetet i Belgien. De har varit med i en studie av
Boers, Piquer Piriz, Stengers och Eyckmans, (2009) där de undersökte om bilder kan stötta
ordförståelsen samt innebörden i olika engelska talesätt. Eleverna fick först göra ett förtest i form
av flersvarsfrågor om olika talesätt. Därefter gjorde dem en övning där eleverna fick öva på de olika
talesätten, antingen med bildstöd eller en verbal stöttning. Stöttningen kom i form av en ordagrann
betydelse av talesättet. Därefter gjordes ett test där de skulle skriva ut talesättet ordagrant. I
resultatet fokuseras det på talesätt som eleverna inte kunde i förtestet, för att se om någon skillnad
skett till det slutgiltiga testet. De fick ingen signifikant skillnad mellan bildstödet och den verbala,
men man kunde se att på vissa delar hade den verbala lite bättre resultat. När de gjorde en mer
kvalitativ analys såg de att elever med bildstöd använde synonymer i beskrivningen av talesättet
istället för att beskriva dem ordagrant, vilket i den kvantitativa undersökningen räknades som fel.
Det visar på att bilder ger en egen mental föreställning där personerna använder det egna
ordförrådet för att återberätta talesättet.
Ett annat experiment som visar hur bilder kan hjälpa läsförståelse är ett som fokuserar på textens
nyckelord. Att nyckelord som förklaras med bild och text ger en högre läsförståelse, detta har
Shalmani och Sabet (2010) kommit fram till under deras undersökning där de ville se om bild och
text som förklarar ord kan ge en bättre läsförståelse. De använde sig av 90 iranska studenter som
har samma läsnivå i engelska. Dessa 90 gjorde ett förtest där de fick fem olika texter med olika
ämnen och fick svara på 50 läsförståelse frågor. Efter en timmes paus delades de in i tre olika
grupper, grupp ett fick nyckelorden i texten förklarade med bild och bildtext, grupp två fick
nyckelorden förklarade med bara bild, samt grupp tre fick nyckelorden förklarade i en liten text.
De fick sedan göra om föregående text, fast med dessa nya olika stöd. Resultatet av testerna blev
att alla gruppers resultat höjdes från förtestet där grupp tre höjdes minst och första gruppens
resultat höjdes med en markant skillnad från de andra grupperna.
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Att minnas och återkalla - bildstöd till ett större ordförråd
Tabell 3 – Forskningsstudier om hur elevers återkallande påverkas av bilder (ordnad efter titlarnas namn i
bokstavsordning).
Titel
Is a Picture Worth a Thousand
Words? …

The Influence of Illustrations...

The Power of an Image...

Referens
Farley, Pahom & Ramonda (2014)

O’Keefe & Solman (1987)

Morett (2019)

Sammanfattning
Ett experiment för att se om bilder
kan stötta minnet i att återkalla
abstrakta och konkreta ord efter kort
tid samt efter en vecka.
Resultatet visar att första testen samma
dag visade signifikant skillnad med att
de eleverna med bild kunde återkalla
orden bättre. Däremot efter en vecka
fanns det ingen skillnad mellan de två
grupperna.

Experimentet försöker undersöka om
antalet bilder tillsammans med en text
förändrar resultatet på minnesförmågan.
Resultaten visade på att bilder ökar
förmågan att återkalla samt
förklaringarna och förståelsen för det
eleverna läser förbättras. Däremot hur
många bilder eller när bilden visas spelar
ingen roll, då resultatet för antalet,
platsen eller tidpunkten för bilden inte
hade någon signifikant skillnad.

Ett experiment där de ska undersöka hur
bilder och gester kan hjälpa att återkalla av
glosor.
Resultatet visar en signifikant skillnad i
högre antal rätta ord när man fick bilder
att minnas till.

Att bilder stöttar nyckelord eller ordförståelsen stödjer Farley, Pahom och Ramonda (2014) som
har gjort en studie i Texas om hur bilder kan stötta minnet i att återkalla abstrakta och konkreta
ord. Experimentet är gjort med 97 personer på universitetsnivå som har ett år av spanska studier
bakom sig. Studenterna skulle lära sig 24 spanska ord, där hälften fick bilder till och den andra
hälften bara ord. Direkt efter inlärningstiden skulle de upprepa orden de precis lärt sig samt att en
vecka senare skulle de upprepa orden igen. Resultaten visar en markant skillnad på att de som hade
bild till ordet erinrades bättre än de utan bild. Däremot en vecka senare var det ingen signifikant
skillnad på de olika grupperna. Vad som mer kunde utläsas var att de som fick se en bild hade
bättre resultat på de abstrakta orden än de som inte hade bild. Även Morett (2019) håller med om
att bilder stöttar ordförståelsen. Detta kommer fram genom en studie på 28 engelska
universitetsstudenter som aldrig hört ungerska. De ska undersöka hur bilder eller gester kan hjälpa
återkallande av glosor. De hade 20 ord som de skulle lära sig, några fick bara ord, några fick ord
och bild och andra fick ord samt gester. De fick sedan fyra olika tester, Ett där de bara skulle säga
helt från minnet. En där de fick ett ord att översätta, en där de bara fick en bild eller gester, samt
sista där de fick ord ihop med bild eller gester att översätta. Resultatet blev att få en bild och ord
gjorde att personerna mindes ordet bättre än några av de andra testerna, en markant skillnad än
från första testet att bara säga orden från minnet. Att få bara ord eller gester hade ingen signifikant
skillnad på resultatet, då de kom ihåg lika antal ord. Däremot visades en signifikant skillnad i högre
antal rätta ord när man fick bilder att minnas till. Även om metoden har skiljt de båda forskarna
åt har de dragit liknande slutsatser och precis som Rezaee och Shoar (2011) och Shalmani och
Sabet (2010) kommit fram till att bilder stödjer minnesförmågan.
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Någon som fått en liten annorlunda slutsats är O’Keefe och Solman (1987) som gör tre experiment
på några skolor i Australien. I det första experimentet användes 70 medelpresterande elever i åk
fem och delar upp dem i fem grupper. Syftet är att se bilder hjälper läsförståelse, genom att eleverna
får läsa en text och sedan återberätta den. Experimentet har en kontrollgrupp med bara text, en
grupp med normal-bilder som de får i början, en grupp med normal-bilder som de får efter de läst
texten, en grupp med sammansatta bilder som de får i början och en grupp med sammansatta bilder
de får se först efter de läst texten. Grupperna med bilder fick högre poäng än kontrollgruppen samt
att grupperna som fick bilden efter texten får bättre poäng, dock är skillnaden så liten att det inte
är signifikant. Experiment två sker på liknande sätt fast utan grupperna med sammansatta bilder
samt att respondenterna är 48 stycken i en årskurs tre. I experiment två uppnåddes exakt samma
resultat. I experiment tre valdes därför att öka antalet bilder där 80 elever i årskurs tre deltar. De
hade en kontrollgrupp med bara text, en grupp med tre bilder, en grupp med tre sammansatta
bilder, en grupp med åtta bilder och en grupp med åtta sammansatta bilder. Resultaten visade på
att bilder hjälper elevernas återkallande av text samt deras förklaringarna och förståelsen för det
eleverna läser. Däremot hur många bilder eller när bilden visas spelar ingen roll. Resultatet för
antalet, platsen eller tidpunkten för bilden visade inte någon signifikant skillnad.
Vad forskningen visar om hur bilder stödjer lärandet i läsförståelse i engelska som andraspråk är
att det finns olika bilder som ger olika typer av lässtöd till elever i en andraspråkssituation. Det ser
vi tydligt i Zhao, et al. (2014) forskning där syftet med läsförståelsen måste vara tydlig för att
bilderna ska användas. Även i Åberg-Bengtsson et al. (2017) undersökning ser vi att en för
komplicerad text eller fenomen kan orsaka att bilderna inte fungerar som stöd, då läsförståelsen
och bilderna är för svåra för eleverna att tolka och istället skapar en missförståelse. En annan
forskning är Boers, et al. (2009) där det kvantitativa resultatet visar att bilder inte ger samma stöd,
men efter en kvalitativ analys inser att bilderna istället skapar en annan typ av förståelse där
studenterna använder det egna ordförrådet, istället för det angivna ordet som efterfrågas. Det
framkommer från flera forskare att bilder hjälper till med att återkalla texter och ord i
andraspråksinlärning, där bilderna blir ett viktigt stöd för att komma ihåg och lära sig nya ord
(Morett, 2019; O’Keefe & Solman, 1987; Rezaee & Shoar, 2011; Shalmani & Sabet, 2010; Farley et
al., 2014). Forskningen visar att bilder stöttar läsförståelse i engelska ifall bilden är relevant till
texten och eleverna har ett klart och tydligt syfte. Det visar också på att bilder ger stöttning i
utveckling av ordförråd vilket i sin tur leder till bättre läsförståelse.

Diskussion
Metoddiskussion
Forskningen som vi har valt ut har valts på tydliga premisser. Dock kan forskning ha missats genom
att databaserna samt högskolan inte har tillgång till all litteratur, vilket kan bero på artikelns
utgivningsår eller prenumerationer. Vi har valt att bara använda forskning vi har tillgång till via
Högskolan i Halmstads databaser. Men vi är medvetna om att relevant forskning kan ha missats på
grund av detta. Våra begrepp och söksträngar kan ha gjorts annorlunda och då resulterat i andra
typer av artiklar. Hade man använt färre ord i söksträngarna hade fler artiklar kommit upp, men att
hitta ett guldkorn bland tusentals artiklar ansåg vi inte var skäligt. Även artiklar som kan ha använt
sig av helt andra nyckelord kan vi ha missat. Eftersom vi inte hittade något i de svenska databaserna
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kan vi även där ha missat artiklar som gått att finna med andra söksträngar eller nyckelbegrepp.
Vår spridning på artiklarna är stort när det kommer till ursprungsländer (se bilaga), vilket både är
positivt och negativt. Positivt är att man får en spridning på forskningen som kan jämföras. Det
negativa är att överförbarheten till den svenska skolan kan göra att forskningen tappar lite av sin
relevans. Detta på grund av att, även då teorin säger att andraspråksinlärningen är samma kan
skolorna i andra länder ha olika förutsättningar, läromedel och även andra alfabeten. Dock anser
vi att internationell forskning blir relevant till vår frågeställning om andraspråk. Det vi också kunde
se var att det fanns en brist i forskning om engelska som andraspråk som är gjord i Sverige. Vår
frågeställning är utformad så att resultat från kvantitativa artiklar blir mer relevanta, men det
utesluter inte kvalitativa studier och blev då inte ett kriterium.
Vi valde stora teman i vår resultatdel vilket var lätt att komma fram till. Hade vi valt flera mer
specifika kategorier hade resultatsdelen sett annorlunda ut, men slutsatsen hade blivit densamma.
Att följa vår arbetsgång till att hitta dessa stora kategorier blir därför också lättare än att leta efter
flera specifika kategorier. Hade vi bearbetat materialet på ett annat sätt hade ett annat resultat
kunnat komma fram. Vi granskade artiklarna på liknande sätt där vi undersökte deras metod. De
experimenten som sedan hade 120 respondenter blev en måttstock för de artiklarna med mindre
urval. Hade vi istället fördjupa oss i två andra artiklar eller hade valt att ställa de kvalitativa studierna
mot de kvantitativa hade ett annat resultat kunnat komma fram. Vi anser att med vår brist på
erfarenhet samt tidsaspekten så blev vår bearbetning en enklare version av vad som kunde vara
den bästa utdelningen, men slutsatsen av resultaten hade blivit densamma.

Resultatdiskussion
I några av våra bakgrundsartiklar får de fram liknande resultat och använder en liknande metod,
dock kategoriserar de in bilderna på olika sätt med olika namn (Janko & Knecht, 2013; Wiley et al.,
2017; Luo & Lin, 2017). Dock visar deras olika kategorier ett tydligt resultat på vilka bilder som
finns. De kategorierna används i alla artiklar på något sätt fast de andra forskarna inte dokumenterat
det lika ingående. Kategorisering av bilder blir viktig i relevans till frågeställningen då man måste
veta vilka bilder som finns för att veta hur de olika kategorierna stöttar eleverna på olika sätt.
Engelsklärare vet att bilder är bra och hjälper till att stötta elever, dock saknar de flesta lärare ett
kritiskt förhållningssätt till bilder enligt Vu och Febrianti (2018). Då de tror att alla bilder i
läromedel har en mening och finns där, för att hjälpa förståelsen. Men som både Janko och Knecht
(2013) samt Wiley et al. (2017) har undersökt så finns dekorativa bilder som inte har någon funktion
i våra olika läromedel. Wiley et al. (2017) gav också elever möjlighet att studera olika läromedel
och kunde då se att eleverna uppmärksammade att de såg bilder de inte trodde skulle vara
funktionella det vill säga dekorativa men att de ändå skapade ett intresse för texten. Detta styrker
även Schnotz och Bannert (2003) som kommer fram till att olika bilder ger olika mycket stöd till
en text.
Konsekvenser med att lärare inte tänker kritiskt är att elever inte bara får mindre stöd utan också
en missförståelse. Det stöds av Åberg-Bengtsson et al. (2017) som skriver att för svåra fenomen
kräver mer än bara bildstöd. Här ser vi att det saknas kunskap om vilka olika bilder som finns i
engelska läromedel i den svenska skolan.
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Det finns andra stöd än bara bilder vilket vi kunnat se i olika experiment i artiklarna. Vad vi kan se
i Moretts (2019) experiment så används också gester ihop med ord, dock får det inte samma goda
resultat som bilderna får, men är fortfarande bättre än bara text. Ett annat stöd som kan användas
är auditivt. Vid en undersökning kom de fram till att ett verbalt stöd var i vissa fall bättre än
bildstöd. Dock om deras premisser hade ändrats och inte bara ordagranna svar hade accepterats
kunde deras resultat sett annorlunda ut. Det kan också stödjas med Cuevas och Dawson (2017)
som poängterar att bilder ger mer stöd än auditivt vid text och ordförståelse. Dem påpekar också
att två medier alltid ger bättre resultat än ett medium. Dock kan resultaten skilja sig åt beroende på
vilka två medier som använts, vilket vi beskrev ovan.
Ordförståelse är viktigt för att ha en bra läsförståelse, för att förstå en text krävs att man kan de
viktigaste orden. Det stöds av Shalmani och Sabet (2010) som skriver att när specifika ord i en text
får ett bildstöd ger det eleverna en bättre förståelse på hela texten. När man lär sig nya eller
komplicerade ord i ett annat språk, kommer de ihåg ordet bättre ifall bilder används vid
inlärningstillfället. Det kommer flera forskare fram till oavsett sina olika metoder, utgångspunkter
och ursprungsland (Farley et al., 2014; Morett, 2019; Rezaee & Shoar, 2011). Att använda bildstöd
vid specifika ord kan exempelvis göras via grafiska arrangörer. Olika grafiska arrangörer är ett stort
stöd för eleverna när de ska förstå texter skriver Praveen och Rajan (2013). Grafiska arrangörer
kan användas på olika sätt genom att fungera som stöd, struktur eller ge eleverna ett syfte. Att
eleverna ser ett syfte både med bild och text är av störst vikt enligt Zhao et al. (2014). För att
bildstöd ska fungera krävs därför både att bildernas kategorier är kopplade till texten på ett relevant
sätt men också att syftet är uppenbart. Däremot poängterar O’Keefe och Solman (1987) att bilder
är bra men det finns ingen signifikant skillnad på när eller hur många bilder som krävs. Zhao et al.
(2014) framförhåller att man skaffar sig olika strategier på om bilden kommer före eller efter läsning
av texten, dock får O’Keefe och Solman (1987) fram att det inte blir någon signifikant skillnad i
resultatet. Vilket visar på att de olika strategierna kan vara lika användbara.
Att hitta ett tydligt syfte eller en relevans för bilderna kan vara svårt för elever i svårigheter.
González et al. (2019) har sett resultat där elever med olika svårigheter och svårt för att koncentrera
sig får problem när bilderna är dekorativa och saknar relevans till texten. Detta undersöktes också
av Wennås Brante (2014) där elever med diagnosen dyslexi fick delta. Även här fick eleverna med
dyslexi sämre resultat när bilderna var dekorativa. Utläsning av resultaten visade också att det var
eleverna i svårigheter som stöttades mest när bilderna var hjälpsamma. Det kan bero på elevernas
olika svårigheter men det kan också vara våra olika inlärningsstilar. Efter experimentet som Luo
och Lin (2017) gör ser vi att de praktiskt lagda personerna också hade sämre resultat vid ickerelevanta bilder. Eftersom vi inte får svar på varför eleverna i lässvårigheter samt de praktiskt lagda
eleverna får sämre resultat, kan det bero på flera olika anledningar. Det kan exempelvis ha med
olika inlärningspreferenser, eller att en missvisande bild ger missförstånd samt tidsbrist på grund
av mindre fokus på text. Här ser vi en kunskapslucka där vi behöver få mer information om varför
resultaten blir sämre för de eleverna.
Vad vi kan se är att de elever som stödjer sig mer på bilder är mer beroende av bildens relevans,
vilket oftast är de elever som är i svårigheter eller praktiskt lagda. De som är mer teoretiskt lagda
fokuserar inte lika mycket på bilderna och behöver inte bilderna för att få till sig en djupare
kunskap. Vi tror att det krävs att ge eleverna strategier till att använda bilder, så de ser vilka bilder
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som fungerar som stöd. På det sättet får eleverna en mer konkret syn på bildens relevans och syfte
samt kunna avkoda bilden, som i sin tur hjälper dem att förstå texten och ämnet bättre. Vad vi tar
med oss är hur minnesförmågan av ord förbättras av bilder vid en andraspråksinlärning som i sin
tur ökar läs- och ämnesförståelse. Dock saknar vi forskning om övergripande bilder skiljer sig från
bilder som beskriver nyckelord.

Slutsats och implikation
Bilder som har ett explicit syfte med tydlig relevans till texten skapar en bättre ord- och
textförståelse vilket i sin tur leder till en bättre och djupare läsförståelse hos eleverna. Dekorativa
bilder som inte stödjer texten, hämmar och leder in elever villovägar samt skapar därför en sämre
läsförståelse. Dekorativa bilder kan skapa intresse, men det krävs vidare forskning på om det
stämmer och vad resultaten av det kan bli, det vill säga kan elever med låg prestation och intresse
få bättre resultat av dekorativa bilder? Vi ser också en kunskapslucka i att man inte vet varför elever
i svårigheter hamnar på villovägar av bilderna och därmed får sämre resultat.
Ett annat problem är att inte mycket forskning har gjorts i Sverige med engelska som andraspråk,
därför vet vi inte mycket om vilka olika bilder som finns i de läromedel som används i engelskämnet
och om de är relevanta. Inte heller vet vi ifall övergripande bilder skiljer sig från bilder som
beskriver nyckelord, eller om de olika bilderna ger olika resultat vid läsförståelse. Därför krävs det
vidare forskning i ämnet.
Vad vi sett i tidigare ute i praktiken är att lärare inte använder bildstöd i stor mån. Vi vet nu hur
bilder kan ge stöd i engelskinlärning och hur de kan användas i undervisningssyfte. När man vet
hur och vilka bilder som ger stöd går detta också att använda ämnesövergripande. Vi kommer
kunna använda denna kunskap i alla ämnen vi undervisar i samt vara ett stöd för framtida kollegor.
Däremot står vi kritiska mot tidsaspekten då att arbeta fram att bra bildstöd kan ta lång tid, som
många lärare inte har.
Dessa tre forskningsområden är något som vi anser vara intressant men vi kommer att vilja arbeta
vidare med läromedelsanalys i examensarbete två. Vi kommer undersöka vilka olika bilder som
finns i engelska läromedel i svenska skolan samt bildernas funktioner. Vi kommer även undersöka
svenska lärares åsikter och reflektioner angående bilder via intervjuer. Detta kommer då ge oss en
triangulering vid insamlingen av empirin. Denna litteraturöversikt kommer vara grunden till vårt
teoretiska ramverk i vår vidarestudie. Insamlingen av empirin kommer utgå ifrån minst två olika
VFU-skolor.
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Forskningsfråga

Vad finns det för olika
bildkategorier i PEP? och
vad är effekten på
läsförståelsen hos olika
kognitiva stilar

Teoretiskt ramverk

Urval

Resultat

Kvalitativ, Sociokulturellt
perspektiv,
multimodalitet

Elever: 20 elever från
klass 3–6.
Land: Sverige

•
•

Flera elever misstolkade bilderna
Eleverna drog fel slutsatser på
grund av bildens otydlighet

Recall,
Kvalitativ och kvantitativ.

38 studenter, ålder 19–21
som läser språkprogram.
Land: Belgien

•

Inga signifikanta skillnader mellan
verbalt och bildligt stöd vid
vanligare talesätt
Vid ovanliga talesätt fick
bildstödsgruppen sämre resultat
Bildstödsgruppen använde
synonymer istället för korrekt
ordval
Dekorativa bilder hämmar
förståelsen
Sämst resultat för praktiskt lagda
elever.
Förklarande bilder stöttar alla
grupper till bättre resultat

•
•

Kvantitativ, Multimedia,
kognitiva stilar.

förändras elevernas
Kvantitativ, eye-mind
läsning process beroende theory, immediacy
på vad för kontext, mål
theory.
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med texten?
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•
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Sensory Modes of Glossing Vocabulary
Items in a Reading Text with Multimedia
Annotations

Rezaee, Abbas Ali; Shoar,
Neda Sharbaf

Vad blir effekten av att
Multimedia, kvantitativ
använda bild eller video
med text med mål att öka
ordförrådet?

70 studenter i 20årsåldern.
Land: Malaysia

•
•

Olika strategier används beroende
på om bilden kommer före eller
efter text
Bilderna används mer om man får
de före eller tillsammans med text
inga frågor/syfte mindre tid på
bilden
Ordförrådet ökade mest med
videoklipp som stöd
Bildstöd fick bättre resultat än bara
text
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Farley, Andrew; Pahom,
Olga; Ramonda, Kris

Pictorial, Textual, and Picto-Textual
Glosses in E-Reading: A Comparative
Study

Shalmani, Hamed Babaie; Är det någon skillnad
experiment, multimedia,
Sabet, Masoud Khalili
mellan text, bild och textbildförklaringar på
nyckelorden för att stötta
läsförståelsen?

120 studenter, varav 30
blev pilotgrupp.
Land: Iran
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The Decorative Images' Seductive Effect
in E-Learning Depends on Attentional
Inhibition

González, Federico
Martín; Saux, Gastón;
Burin, Debora

Kommer de effekter av
dekorativa bilder vara
densamma vid en IKT
miljö?

65 universitet studenter.
Land: Argentina.
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The Influence of Illustrations on
Children's Comprehension of Written
Stories.

O'Keefe, Elizabeth J.;
Solman, Robert T.

Har antalet bilder
betydelse för minnet och
förmågan att erinra text?

The Power of an Image: Images, Not
Morett, Laura M.
Glosses, Enhance Learning of Concrete L2
Words in Beginning Learners

Kommer association av
abstrakta och konkreta
ord med bilder hjälpa
minnesförmågan?

Kvantitativ, Recall, dual
coding theory

97 universitetsstudenter.
Land: USA

•

Is a Picture Worth a Thousand Words?
Using Images to Create a Concreteness
Effect for Abstract Words: Evidence from
Beginning L2 Learners of Spanish

•
•

Kvantitativ, E-learning,
Multimedia,
koncentration.

Kvantitativ, Recall, minne, Tre experiment.
multimedia.
(1)70 elever åk 5,
(2)48 elever åk 3,
(3)80 elever åk 3.
Land: Australien
Hur väl hjälper bilder och Kvantitativ, Dual coding
28 studenter.
gester till med inlärningen theory,
Land: USA
av L2 glosor?

•

•

•
•

•
•

Bildstöd bättre vid återkallande av
ord
En vecka senare ingen skillnad
Bildstöd hjälper mer vid abstrakta
ord än konkreta
Nyckelord förklarat med bild och
text fick signifikant bäst resultat
Nyckelord förklarat i bild fick bättre
resultat än de som fick nyckelorden
förklarat i bara text
Dekorativa bilder hämmar
läsförståelse
Sämst resultat för elever med
koncentrationssvårigheter eller låg
minnesförmåga
Bilder ökar förmågan att återkalla
elevtexter
Antal, plats eller tidpunkt visar
ingen signifikant skillnad
Bild ger bättre återkallande än
gester eller ord
Att bara minnas ord från minnet gav
sämst resultat
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