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Sammanfattning 

Denna studie har utgått ifrån ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv då analysens avsikt är 
att granska läromedlens kommunikationsformer som bild, illustrationer och instruktioner samt in-
teraktion. Syftet med denna studie är att granska hur två digitala och två analoga läromedel i relation 
till varandra representerar information och hur de interagerar med läsaren. Utifrån syftet ställs tre 
frågeställningar: 
 

1. Vilka funktioner har de semiotiska modaliteterna i respektive läromedel?  
2. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de representerar information?  
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de interagerar med användaren?  
 
Analysmodellen i studien är en komparativ analysmetod där läromedlen analyseras med utgångs-
punkt ur läromedlens representation och interaktion. Vid analys av representation undersöker stu-
dien hur läromedlet representerar sitt innehåll, i form av bild, instruktioner, mål och vilka verktyg 
samt konkret material läromedlet tillhandahåller. Vid analys av interaktion undersöker studien hur 
läromedlet interagerar med användaren. Detta innefattar typen av frågor, hur användaren får svara, 
läromedlets anpassning samt navigeringsmöjligheter.  
 
Det resultat som framkommit visar skillnader mellan analoga och digitala läromedel gällande re-
presentation och interaktion. Analysen visar att bild, skrift och ljud har olika funktion i respektive 
läromedel. Det framkom att bilderna har kompletterande, förtydligande och dekorativa funktioner, 
att frågor och instruktioner förmedlas framförallt i skrift och att ljud används som ett förtydligande 
av skrift samt i instruktionsfilmer. Med överensstämmande upplägg liknar de digitala motsvarig-
heterna de analoga läroböckerna till stor del, men vissa skillnader kan iakttas vid disposition av och 
innehåll i läromedlen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: digitalisering, multimodalitet, komparativ textanalys, läromedel. 
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1. Inledning och syfte  

Digitaliseringen av skolan är ett aktuellt och debatterat ämne: i skolvärlden, i populärvetenskapen 
och i samhället i stort. Det breda utbudet av läromedel, digitala applikationer, spel och hjälpmedel 
är en aspekt av digitaliseringen som är omdiskuterad och inte sällan kritiserad. Med en snabb sök-
ning på ”digitalisering av skolan” på Google är de fem första träffarna allt från vilken möjlighet 
digitaliseringen kan vara, till att digitaliseringen kan vara det största misslyckandet för den svenska 
skolan någonsin.  
 
Under vår utbildning följer vi utvecklingen mot en mer digitaliserad skola, och samtal om digitala 
hjälpmedel och medier är ständigt återkommande inslag. Dock saknar vi samtal om de digitala 
läromedlens möjligheter och konsekvenser. Nuvarande och blivande lärares uppgift att göra didak-
tiska val i detta avseende är inte en lätt uppgift. Att “bara välja något” eller testa sig fram med 
eleverna kanske kan upplevas som en möjlig strategi i sorteringsprocessen av digitala verktyg. 
Sjödén menar emellertid att applikationer kan styra lärprocessen åt både önskvärda och icke önsk-
värda håll genom olika funktioner, vilka kan vara lätta att förbise om läraren inte vet vad hen ska 
leta efter (Sjödén, 2015b, s. 2). Vidare forskning på området är därför av största vikt, för att för att 
utveckla nya digitala läromedel och hjälpa lärare göra vetenskapligt grundade val. Detta stämmer 
överens med avsikten med denna studie, att få en inblick i huruvida två digitala versioner av två 
analoga läromedel verkligen utnyttjar sina potentiella fördelar eller inte. Vi skulle dessutom vilja 
veta mer om digitala läromedels eventuella begränsningar. Saknar de egenskaper som de analoga 
läromedlen äger? Genom att besvara dessa frågeställningar är vår förhoppning att dels kunna bidra 
med kunskap till verksamma lärare och forskningsområdet och dels kunna göra mer informerade 
val i vår framtida yrkesroll. 
 
I denna studie har vi valt att fokusera på digitala läromedel inom matematiken. Det är ett ämne 
som till stor del kopplas samman med användandet av läromedel, men som samtidigt är ett ämnes-
område där det uppgetts att elever använder sig minst av digitala läromedel på dator eller surfplatta 
(Skolverket 2016, s. 5). Digitala läromedel bygger på samma idé som läroböcker, men utifrån det 
digitala mediets möjligheter (Hylen, 2007, s. 9). Det är dessa möjligheter vi vill analysera och un-
dersöka i de två digitala läromedlen i studien. Vi vill även jämföra och se om de analoga läromedlen 
besitter någon egenskap de digitala läromedlen inte har.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur två digitala och två analoga läromedel i matematik 
representerar information och hur de interagerar med läsaren.  

1.1.1 Frågeställningar  

1. Vilka funktioner har de semiotiska modaliteterna i respektive läromedel?  
2. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de presenterar information?  
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de interagerar med användaren?  
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som valts gällande digitaliseringen och dess roll i den 
Svenska skolan. Inledningsvis presenteras digitaliseringens framväxt i skolan ur ett historiskt per-
spektiv. Därefter introduceras hur styrdokumenten anpassat sig efter ett land som ständigt strävar 
mot ett mer digitaliserat samhälle. Avslutningsvis presenteras en diskussion om hur kravet på lärare 
inom den mer och mer digitaliserade skolan ökar.    

2.1 Digitaliseringens framväxt i skolan  

Under början av 70-talet köpte den svenska skolan in sina första datorer, och det var även under 
samma period de första stegen togs för att digitalisera undervisningen i skolan (Hylén 2011, s. 27). 
Det var dock inte förrän 1980 datalära lades in i Lgr80 som ett obligatoriskt kunskapsområde för 
högstadiet (Jedeskog 1998, s. 77). År 1988 belslutade riksdagen om en treårssatsning på datorn som 
ett pedagogiskt hjälpmedel (Hylén 2011 s. 29) där ett prestationsbaserat stimulansbidrag föreslogs 
som kallades för Datorn och skolan (DOS) (Jedeskog 1998, s. 80). Den treåriga satsningen hade 
som mål att få skolorna att skaffa datorer och att öka användningen av datorer i andra ämnen än 
matematik och NO (Jedeskog, 1998, s. 82). Med ett försök under våren 1990 att sammanställa 
användandet av datorer i undervisningen visade detta på att endast 9 av 24 länsskolnämnder full-
följde uppdraget (Jedeskog 1998 s. 86). Genom att Skolöverstyrelsen som erhöll uppdraget av sta-
ten lades ned 1990, fick den nya myndigheten Skolverket 1992 ta över IT-området inom skolvä-
sendet med målet att datorn skulle användas som ett verktyg för planering samt genomförande och 
uppföljning av undervisningen av lärare och elever (Hylén 2011, s. 31).  
 
När internet introducerades 1994 började Skolverket jobba mer med att inspirera lärare att använda 
internet (Hylén 2011, s. 31). Dock använde långt ifrån alla lärare datorer i undervisningen, och 
enligt Skolverkets undersökning var det vid 90 procent av skolorna som högst hälften av lärarna  
använde datorn minst en gång i veckan i sin undervisning (Jedeskog 1998, s. 87). Under de senare 
åren har digitaliseringen av skolan exploderat och det har inte bara blivit vanligare för lärare att 
använda sig utav datorer och surfplattor som stöd i sin undervisning, utan det har blivit allt vanli-
gare att elever i årskurs 1–3 använder surfplatta eller dator dagligen i skolarbetet (Skolverket 2016, 
s. 71).  
 
Vilken typ av dator som används i skolan har förändrats successivt över tid, samtidigt som de 
bärbara datorerna är populärast i grundskolan har antalet surfplattor eleverna har tillgång till idag 
ökat markant de senaste åren (Skolverket 2016, s. 45). På grund av den snabba utvecklingen av 
digitaliseringen inom skolväsendet i dagens samhälle anser vi att digitaliseringens framväxt spelar 
en stor roll i de digitala läromedlens uppkomst och kommande framtid. 
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2.2 Vad säger styrdokumenten?   

Hösten 2017 tog regeringen fram ett uppdrag för hur Sveriges kommuner och landsting skulle 
skapa en strategi för att leda den ständigt växande digitaliseringen i samhället och inom skolan. 
Med ett nära samarbete med Skolverkets skolhuvudmän samt andra aktörer inom skolväsendet 
innehåller strategin tre fokusområden: digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning, 
forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet 2017, ss. 6–14).      
 
Som resultat av detta uppdrag kom den tredje reviderade upplagan av läroplanen ut 2017 där sko-
lans uppdrag förtydligats för att säkerställa elevernas digitala kompetens (Skolverket, 2017, s.  4). 
Skolverket nämner att uppdraget består i att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande genom att förbereda dem för att leva och verka i ett snabbt föränderligt samhälle med 
ständig ökad digitalisering (Skolverket, 2017, s. 11). Skolverket tydliggör att det är skolan och då 
främst lärarnas ansvar att eleverna utöver ämneskunskaperna får lärdom i arbetet om normer och 
värden samt risker den ökade digitaliseringen medför (Skolverket, 2017, s. 12). Skolverkets över-
gripande mål med den ökade digitaliseringen i skolan är att varje elev efter genomgången grund-
skola kan använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, kun-
skapssökande, kommunikation och lärande (Skolverket, 2017, ss. 11–15).  
 
Med detta sagt är det tydligt att skolväsendet ständigt pressas framåt mot en mer digitaliserad verk-
samhet och att samhället och Sveriges regering strävar efter att vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet 2017, s. 3). Regeringen tydliggör att nuvarande och 
blivande lärare måste ligga i framkant när det kommer till digitaliseringens utveckling i skolan. Re-
geringen nämner att med rätt kompetens kan man komma långt inom skolan, och att det systema-
tiska kvalitetsarbetet är grunden för att analysera skolans och personalens behov (2017, ss. 10–12). 
 
Den nya tekniken ställer höga krav på Sveriges lärare (Skolverket, 2016, s. 95). Sjödén (2015b) 
diskuterar läget i skolvärlden i sin doktorsavhandling. Sjödén konstaterar att lärare förses med surf-
plattor och ställs inför ett enormt utbud av påstådda undervisningsmedel och applikationer (2015b, 
s. 2). Samtidigt är lärare inte förberedda för dagens situation. Skolverkets IT-uppföljning visar att 
tillfrågade lärare inte upplever dittills genomgådd fortbildning som tillräcklig (2016, s. 95). Som 
Sjödén påpekar existerade inte dagens digitala verktyg under många verksamma lärares lärarutbild-
ning (2015b, s. 3). Vidare uppger vissa lärare i IT-uppföljningen att de behöver strategier för att 
sålla bland digitala applikationer och läromedel (Skolverket, 2016, s. 95).  
 
Tallvid såg liknande inställningar till digitala verktyg i sin delstudie i sin doktorsavhandling (Tallvid, 
2015, s. 94). De intervjuade lärarna i studien uppgav att “brist på teknisk kompetens” var en anled-
ning till att inte använda sina datorer i undervisningen. Tallvid noterar två grenar av det upplevda 
problemet, dels en osäkerhet kring hur programmen ska användas, och dels en osäkerhet kring hur 
tekniska problem som kan uppstå ska lösas (2015, s. 94). Tallvid tolkar av intervjuerna dessutom 
en osäkerhet inför att hänga med i den snabba utvecklingen (2015, ss. 94–95), vilket stämmer över-
ens med Skolverkets IT-uppföljning (Skolverket 2016).  
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3. Forskningsöversikt   

Detta avsnitt avser att ge en inblick i forskningsläget på området. Dels behandlas det multimodala 
perspektivet, dels behandlas forskning på läromedel, analoga såväl som digitala. Vi kommer att göra 
nedslag i tre arbeten. Först ges en presentation av Petterssons (2014) omfattande sammanställning 
av forskning på bilder i läromedel. Därefter presenteras Sjödéns (2015b) doktorsavhandling som 
behandlar vad som gör ett bra digitalt läromedel. Sist diskuteras Tallvids (2015) doktorsavhandling, 
vilken har för avsikt att svara på hur digitaliseringen påverkar skolans verksamheter.  
 
På grund av de digitala läromedlens få år på marknaden finns det begränsat med forskning på 
digitala läromedel med vår definition (Tallvid, 2015, s. 117). De digitala läromedel som valts för 
denna studie är kompletta läromedel, till skillnad från många material som fungerar som isolerade 
komplement till den övriga undervisningen. Att forska på effekter av läromedel kräver tid, vilket 
gör att forskning på dessa, bara några år gamla, digitala läromedel ännu inte kan visa resultat.  
 
Det finns däremot ett flertal studier som behandlar en bredare definition av digitala läromedel, som 
också innefattar applikationer och internetsidor. Det finns viktiga skillnader mellan de digitala 
materialen, men också många likheter. En skillnad är att upphovsmännen till den uppsjö av appli-
kationer och material som finns på nätet ofta är anonyma eller okända, medan de fåtal läromedels-
företag som erbjuder digitala läromedel ofta har utskrivna författare. De digitala läromedlen kan 
också skilja sig från applikationerna i innehållet, men de har ändå det digitala verktyget gemensamt. 
Därför anser vi att studier på applikationer och andra material har relevans för denna studie.  

3.1 Bilder i läromedel 

Pettersson (2014) ger i sin bok Bilder i läromedel en omfattande sammanställning av exempel på 
forskning om hur skolan använder informationsbilder i läromedel, hur bild, skrift och grafik sam-
spelar samt hur vi lär oss av olika representationsformer (Pettersson, 2014, s. 3). Pettersson (2014) 
redogör för bildens historia i läromedel och konstaterar en utveckling mot fler bilder och mer 
multimodala läromedel. Pettersson beskriver hur läromedlen går från att vara skriftbaserade till en 
mer jämlik relation mellan skrift och bild (2014, s. 44–45).  
 
Som Pettersson påpekar har lärare ansvaret att själva välja läromedel för undervisningen (2014, s. 
23). För att lärare ska kunna göra ett avvägt val måste läromedel granskas. Pettersson tar upp en 
problematisk aspekt av recensioner av läromedel i fackpress. Recensenter har ett begränsat ut-
rymme att uttala sig på och fokus läggs då ofta på texten, och bilden hamnar i skymundan (2014, 
s. 23). Som tidigare nämnt tar bilden allt större plats i läromedel, vilket gör det aktuellt att granska 
läromedel med samspelet mellan text och bild i åtanke (Pettersson, 2014, s. 23).  
 
Pettersson ger råd och riktlinjer i lärares arbete att välja och granska läromedel. Ett sådant exempel 
är en presentation av en analysmodell för bilder i läromedel (2014, ss. 190–191). Analysmodellen 
består av frågor som kan ställas till läromedlet och är kategoriserade efter bilders funktion, bildtex-
ter och användningen av bilder. Vidare gör Pettersson anspråk på att definiera vad en bra bild är 
(2014, s. 257–258). Utifrån den samlade forskningen sammanställer Pettersson ett flertal krav på 
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en bra bild. Bland annat ska bilden fylla en funktion, vara integrerade med och komplettera texten 
(Pettersson, 2014, s. 257–258).  
 
Pettersson listar bilders olika funktioner och vad de kan innebära för inlärningen (2014, s. 82–86). 
Bland annat beskriver Pettersson den dekorativa funktionen, en funktion lärare bör vara uppmärk-
samma på. Ett flertal forskare varnar för dekorativa bilder i läromedel (Pettersson, 2014, ss. 77, 82–
83, 101, 133), då de kan verka förvirrande eller störande för inlärningen. Att bilder kan distrahera 
stärks av Wennås Brantes (2014) avhandling.  Av Wennås Brantes studie framgick bland annat att 
deltagande personer med dyslexi i ett läsförståelsetest presterade sämre vid samtidig representation 
av bild och skrift än när de fick information i enbart skrift (2014, s. 90). Pettersson menar att en 
dekorativ bild måste vara kopplad till skriften för att stödja lärandet (2014, s. 134). Vidare redogör 
Pettersson (2014) för Folkessons (2009) intervjuer av läromedelsförfattare. Av dessa framgår att en 
del bildredaktörer använder bilder som enbart dekoration eller för att sälja böcker (Pettersson, 
2014, s. 57). Pettersson påpekar vikten av att läromedelsföretag och författare har en avsikt med 
varje bild (2014, s. 82). Detta syfte ska dessutom vara uttryckt i lärarhandledningar, på så sätt kan 
lärare förmedla detta för eleverna och minska risken för missförstånd (Pettersson, 2014, s. 82).   

3.2 Vad är ett bra digitalt läromedel?  

Den tidigare nämnda Sjödén (2015a) behandlar digitala mervärden i sin doktorsavhandling. I av-
handlingen exemplifierar och diskuterar Sjödén digitala mervärden, med syftet att bidra med refe-
renspunkter för lärares arbete med att bedöma, jämföra och diskutera läromedelsapplikationer 
(2015b, s. 1). I avhandlingen sammanfattar Sjödén sina resultat i två punkter. För det första kan 
digitala läromedel utvärderas som självständiga produkter utifrån läromedlets digitala mervärden. 
För det andra kan ett antal specifika frågor ställas för att bedöma läromedlets inverkan på lärandet, 
för att specificera dess digitala mervärden (Sjödén, 2015b, s. 36). Dessa mervärden delar Sjöden 
upp i tre kontexter, representation, interaktion och social positionering. Den första kontexten be-
handlar hur information representeras i läromedlet. Den andra kontexten studerar hur läromedlet 
interagerar med eleven, hur det responderar på elevens handlingar och vilka möjligheter eleven har 
att navigera sig i läromedlet. Den sista kontexten behandlar vilka möjligheter eleven har till sociala 
rolltaganden (Sjödén, 2014, s. 85). 
 
Sjödén menar att lärare måste kunna sålla bort dåliga exempel, där representation och interaktion 
samspelar dåligt, och lära sig känna igen dem (2015b, s. 36). Detta, menar Sjödén, är nödvändigt 
för att lärare ska kunna hantera en klass med elever vars digitaliserade studievägar är individuella 
(2015b, s. 36). De digitala mervärden Sjödén presenterar ska fungera som hjälp för att identifiera 
vad ett digitalt läromedel kan göra bättre än läraren själv, så att läraren kan vinna tid till annat arbete 
(Sjödén, 2015b, s. 37). Sjödén menar att det är när teknologins möjligheter att skapa interaktiva 
situationer, med dynamisk och framåtdrivande feedback som gör de digitala läromedlen potentiellt 
fördelaktiga gentemot de tryckta läromedlen (2015a, s. 27). När representationen fungerar förstår 
eleven vad som visas på skärmen och hur det är relevant för vad som ska läras (Sjödén, 2015b, s. 
24). När interaktionen fungerar väl förstår eleven de olika alternativ som finns för att ta sig framåt.  
 
Sjödén lyfter exempel där representation och interaktion samspelar dåligt och hur det kan få pro-
blematiska effekter. Det farliga är inte situationer där varken representation eller interaktion 
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fungerar, menar Sjödén (2015b, s. 24). Vid sådana tillfällen behöver eleven ta hjälp av lärare eller 
en klasskamrat för att ta sig vidare. Det är när en av de två variablerna inte fungerar som det kan 
bli problematiskt. Då finns det risk för att eleven kan ta sig fram i läromedlet utan att förstå inne-
hållet. Detta kan ge en skev bild av elevens faktiska förståelse (Sjödén, 2015b, s. 25). Om represen-
tationen fungerar dåligt men interaktionen fungerar väl kan eleven ta sig vidare utan att nödvän-
digtvis förstå uppgiften. Detta kan till exempel ske om en uppgift har flervalsalternativ eller endast 
kräver en markering vid rätt svar. Då är det möjligt för eleven att genom så kallat “trial and error” 
testa sig fram och snabbt avancera, utan förståelse för innehållet (Sjödén, 2015b, s. 25). En möjlig 
lösning på problemet är att programmet byter ut svarsalternativ efter ett felsvar. Detta menar 
Sjödén kan tvinga eleven att stanna upp och, i bästa fall, tänka efter (Sjödén, 2015b, s. 25). Problem 
kan även uppstå om interaktionen fungerar dåligt men representationen fungerar väl. Vid sådana 
tillfällen kan eleven resonera kring problemet, men hindras från att gå vidare av instruktionerna på 
skärmen eller för att rätt svar helt enkelt inte visas (Sjödén, 2015b, s. 27). Det kan också hända att 
det finns alternativa lösningar på ett problem som programmet inte räknat in (Sjödén, 2015b, s. 
27).  

3.3 Inställning till dator i undervisning 

Tallvids (2015) doktorsavhandling syftar till att svara på hur skolans verksamhet påverkas av digi-
taliseringen. Tallvids studie är en kvalitativ, etnografisk fallstudie där sex lärare fem gånger obser-
verats under en två timmar lång konferens och i anslutning till detta intervjuats (2015, s. 94). Re-
sultaten från Tallvids fallstudie pekar på att det krävs kunskap om verksamheten samt förståelse 
för den för att förstå digitaliseringens inverkan på skolan. Att teknologin har en inverkan på verk-
samheten innebär inte att den generella strukturen för hur undervisningen bedrivs förändras per 
automatik, menar Tallvid (2015, s. 7).   
 
Den fjärde delstudien i Tallvids doktorsavhandling undersöker hur lärare som väljer att inte an-
vända sig av datorer i undervisningen resonerar. Tallvid kategoriserar argumenten i fem grupper, 
“1) brist på teknisk kompetens, (2) inte värt ansträngningen, (3) otillräckligt material, (4) minskad 
kontroll samt (5) brist på tid” (2015, s. 94). Den tredje typen av argument, som ifrågasätter till-
gången till bra material, är särskilt intressant i relation till vår studie. Lärarna som argumenterade 
på detta sätt grundade ofta sitt motstånd i att de upplevde det svårt att hitta material och att det 
tillgängliga materialet höll för låg standard (Tallvid, 2015, s. 166). 
 
Samma lärare upplevde en trygghet i läroböcker och avvek sällan från materialet. Genom att hålla 
sig till läroboken minskade risken för att missa väsentliga delar ur läroplanen, menade lärarna (Tall-
vid, 2015, ss. 166–167). Tallvid menar att detta visar på vad lärare önskar av ett läromedel, det ska 
vara direkt genomförbart i undervisningen (2015, s. 167). Denna förväntning överensstämmer inte 
med många material och applikationer som finns på marknaden, som inte sällan är isolerade öv-
ningar. Ur intervjuerna framgick dessutom att lärarna föredrog att ta del av material från kollegor 
framför internet (Tallvid, 2015, s. 168). Kanske beror det på att många material på internet har 
relativt anonyma avsändare, och således upplevs mer opålitliga.  
 
Av Tallvids resultat är det möjligt att dra slutsatser om att det kan finnas en efterfrågan efter digitala 
läromedel av den typ som undersöks i vår studie. Det blir då intressant att undersöka huruvida 
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dessa material står mot de traditionella, tryckta materialen. Denna tanke styrks av Tallvid som upp-
muntrar vidare forskning att studera framtidens läromedel (2015, s. 117). Tallvid påpekar att det 
finns begränsad forskning kring digitala läromedel då digitaliseringen av läromedel bara har börjat 
(2015, s. 117).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt redogör för studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras den socio-
semiotiska och multimodala teorin, vilket följs av en presentation av Björkvalls forskning kring 
multimodal text. Avsnittet avslutas med förtydliganden kring några för studien centrala begrepp.  

4.1 Sociosemiotik och multimodalitet  

Sociosemiotik är en teori som grundats av den engelske språkforskaren Michael Halliday, där socio- 
står för teorins sociala utgångspunkt, och -semiotik står för teorins lära om betydelser (Björkvall 
2009, s. 12). Då studien syftar till att analysera semiotiska modaliteter har vi valt att använda oss av 
ett multimodalt perspektiv i vår läromedelsanalys (Björkvall, 2009, ss.  13–14). Detta multimodala 
perspektiv utgår från antagandet att språk och bild kan uttrycka mening. Selander och Kress menar 
att olika resurser som sådana inte har någon betydelse, utan att det är i de sociala sammanhang där 
de skapas och används som de får betydelse (Selander & Kress, 2010, s. 26).  
 
Halliday kategoriserar detta betydelseskapande i tre metafunktioner: ideationella, interpersonella 
och textuella (Selander & Kress, 2010, s. 81). Den första, ideationella funktionen innefattar hur 
olika versioner av verkligheten avbildas eller beskrivs. Den andra funktionen, den interpersonella, 
behandlar språkets sociala funktion såsom social interaktion och attityder. Den sista funktionen, 
den textuella, handlar om hur textens ideationella och interpersonella funktioner binds samman till 
en för läsaren “meningsfull och motiverad helhet” (Björkvall, 2009, ss. 11–12; Selander & Kress, 
2010, s. 81). Vidare diskuterar Björkvall (2009) hur dessa aspekter kan samspela i en multimodal 
text. I denna studie avser vi att ta hänsyn till dessa funktioner och hur de samspelar i de valda 
läromedlen.  

4.2 Den visuella och multimodala texten   

I Björkvalls bok från 2009: Den visuella texten - en multimodal analys i praktiken har Björkvall utifrån 
sin forskning presenterat en praktisk analysmodell för olika multimodala texter. Vidare behandlar 
Björkvall hur skrift och bild i kombination kan uttryckas i olika multimodala texter. Han intresserar 
sig främst för textens visuella design, bilder, illustrationer och layout i relation till skrift (Björkvall 
2009, s. 8). Björkvall nämner att texter som består av flera kommunikationsformer kallas multimo-
dala, vilket kan bestå av en kombination av exempelvis skrift och bild, tal och musik eller rörliga 
bilder (Björkvall 2009, s. 8). Björkvall använder begreppet ett utvidgat textbegrepp där han menar 
att text inte bara behöver innefatta skrift utan kan vara en kombination av andra komponenter som 
bild och illustrationer (Björkvall 2009, s. 7). Björkvall tar upp att texterna elever möter i skolan till 
stor del är multimodala, och att läromedlen i skolorna ofta bygger på en tydlig visuell layout 
(Björkvall 2009, s. 9). Utöver detta nämner han att elever omges av andra multimodala texter som 
exempelvis reklam, webbtexter och förpackningar. Med detta menar Björkvall att lärare måste ge 
eleverna verktyg för att kunna analysera och problematisera de texter som omger dem och sina 
elever (Björkvall 2009, s. 10).  
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Ett annat begrepp Björkvall nämner i sin bok är semiotiska resurser, vilket han använder vid be-
skrivning av skrift och bild. Med detta menar Björkvall att semiotiska modaliteter samverkar för att 
skapa en betydelse i olika multimodala texter (2009, s. 13). Semiotiska resurser fungerar som me-
ningsskapande material som kan användas för kommunikation, och när dessa resurser börjar an-
vändas tillsammans kan man benämna dessa som semiotiska modaliteter (Björkvall 2009, s. 14). 
Björkvall betonar dock vikten av att den multimodala texten ska få vara en helhet, inte bilder för 
sig och skriftelement för sig (2009, s. 13).  
 
Sammanfattningsvis nämner Björkvall att han genom boken har haft utgångspunkten att samtiden 
men framförallt framtiden är utpräglat multimodal och ställer det i relation till denna utgångspunkt 
frågan “vilken roll spelar detta för hur det som kallas text uppfattas?” (2009, s.167). Björkvall näm-
ner att det ibland inte är givet vad som är text och vad som inte är det, och förklarar att vad som 
beskrivs som text till stor del är bundet till det kommunikativa sammanhanget, och till de som 
deltar i kommunikationen (2009, s. 8). På så sätt visar Björkvall att man kan se texter som det 
materialiserade resultatet av social interaktion (2009, s.  8). 

4.3 Centrala begrepp    

Digitala mervärden 
Med digitala mervärden syftar vi i denna studie till de fördelaktiga egenskaper hos digitala läromedel 
som skiljer dem från tryckta läromedel.   
 
Multimodalitet  
I denna studie innebär begreppet multimodalitet de texter som innefattar flera samspelande kom-
munikationsformer. Dessa kommunikationsformer kan exempelvis vara skrift, bild, ljud eller rör-
lig bild (Björkvall 2009, s. 8).  
 
Läromedel  
Det finns ingen officiell definition av läromedelsbegreppet och det är möjligt att låta det innefatta 
mycket. Nationalencyklopedin (NE) definierar läromedel som en: 

 
“[...] resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker 
och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel 
även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala 
texter samt spel.” (NE, sökord: läromedel) 

 
Sjödéns definierar digitala läromedel som interaktiva datorprogram med uppgifter relevanta för 
läroplanen som erbjuder automatisk stöttning för att nå specifika lärandemål (2015, s. 7). Denna 
definition är mer specifik än NE:s och ligger närmare vår. Läromedel per vår definition är kopplade 
till läroplanen och har en tänkt progression. Denna definition är inte specifik för analoga eller di-
gitala läromedel. 
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Semiotiska modaliteter  
Semiotiska modaliteter är semiotiska resurser som används på ett strukturerat sätt. Semiotiska re-
surser är meningsskapande material, såsom bokstäver, som används för att kommunicera. När bok-
stäverna sätts samman på ett organiserat sätt kan de bilda den semiotiska modaliteten skrift 
(Björkvall, 2009, ss. 13–14).  
 
Text  
Det finns flera definitioner av textbegreppet, både vardagliga och vetenskapliga. Björkvall väljer att 
inkludera bild, illustrationer och layout i sin definition av textbegreppet (2009, s. 7). Detta vidgade 
textbegrepp kan vara betydande i somliga sammanhang, då dessa komponenter inte sällan samspe-
lar. Detta vidgade textbegrepp använder vi även i vår studie. Det som i vardagligt tal kan kallas text 
benämns i denna studie som skrift. Intentionen med denna distinktion av textbegreppet är att und-
vika förvirring i analys och diskussion, då vi bland annat kommer behandla relationen skrift och 
bild emellan. 
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras val av analysmetod för studien. Först presenteras materialet studien 
utgår från och hur urvalet gått till. Därefter presenteras hur studien genomförts och hur studien 
avgränsats. Vidare introduceras studiens analysmetod och modell, samt studiens analysfrågor. I 
anslutning till analysfrågorna följer några förtydliganden kring definitioner av begrepp i frågefor-
muleringarna.  

5.1 Material och urval 

I denna undersökning har vi valt att använda oss av fyra läromedel från två olika läromedelsförlag. 
Faktorer som kunskapssyn och inlärningsteori kan påverka läromedels innehåll och upplägg, vilket 
skulle kunna innebära variation mellan olika förlag och läromedelsserier. Att inte ta hänsyn till 
sådana variabler skulle kunna innebära ett resultat som visar skillnader mellan läromedelsföretag, 
snarare än skillnader mellan digitala och analoga läromedel. Att jämföra ett analogt läromedel med 
deras motsvarande digitala version gör det således möjligt att göra en mer precis jämförelse. Därför 
har vi valt att jämföra ett digitalt och ett analogt läromedel från samma bokserie och förlag. Vidare 
valde vi att jämföra två läromedelspar från två olika förlag, med förhoppningen att kunna dra något 
mer generella slutsatser än om vi enbart analyserat ett. 
 
I urvalet av läromedel hittade vi två läromedel som erbjuder en digital version som till synes helt 
motsvarar det analoga, vilka vi valde att basera vår studie på. Under förarbetet av studien var det 
tydligt att läromedelsförlagen försöker göra anspråk på den digitala läromedelsmarknaden. Många 
läromedelsföretag påstår att de tillhandahåller digitala läromedel, med stor variation på vad det 
egentligen innebar för material. I flera fall handlade det snarare om ett digitalt komplement till ett 
existerande analogt läromedel än ett fristående och komplett digitalt läromedel.   

5.1.1 Mera Favorit matematik 1A 

Utgivningsår: 2013 
Sidantal: 200 
Upplaga: 2 
Författare: Kerttu Ristola , Tiina Tapaninaho, Lea Tirronen 
 
Det första läromedlet kommer från Studentlitteratur och heter Mera Favorit matematik. Favorit mate-
matik är ett läromedel som utvecklats i Finland, och reviderades efter den Svenska läroplanen Lgr11 
år 2017. Mera Favorit matematik är en lärobok med ytterligare utmaningar, grundboken Favorit mate-
matik har samma lektionsinnehåll som Mera Favorit matematik, men med lägre svårighetsgrad.  
 
I analysen kommer den analoga och digitala versionen av läromedlet Mera Favorit matematik 1A att 
analyseras. Det analoga Läromedlet har 200 sidor med 5 kapitel. I analysen analyseras de första 50 
sidorna i läromedlet och analysen är uppdelad utifrån läromedlets representation och interaktion. 
Det digitala läromedlets frågor är analyserade utifrån motsvarande sidor ur det analoga materialet.   
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5.1.2 Prima matematik 1A 

Utgivningsår: 2014 
Sidantal: 132 
Upplaga: 2 
Författare: Åsa Brorsson  
 
Det andra läromedlet är den analoga och den digitala versionen av Prima matematik 1A grundbok 
från läromedelsföretaget Gleerup. Det analoga läromedlet består av 131 sidor om 5 kapitel. Båda 
läromedel har utgångspunkt ur Lgr11 och den digitala elevversionen har samma matematiska inne-
håll och upplägg som den tryckta boken. Analysen utgår från 50 sidor i den analoga varianten. 
Eftersom det digitala materialet inte är numrerat har motsvarande sidor från det analoga valts för 
analysen av det digitala läromedlet. Detta för att analysen ska vara så rättvis som möjligt.  

5.2 Genomförande     

Studien genomförs av två författare där vi dels har valt att skriva tillsammans för att skapa en tydlig 
koherens, men även beslutat att dela upp arbetet under analysen av läromedlen. De fyra läromedlen 
har vi delat upp så att vi analyserar ett analogt läromedel med en motsvarande digital version var. 
Vi har valt att göra en jämförelse mellan den analoga och den digitala versionen då vi inte vill gå 
miste om den direkta jämförelsen inom förlagen. Vi har valt att i analysen utgå från samma antal 
sidor, och inte utifrån samma antal uppgifter, för en mer rättvis jämförelse. En analys som utgått 
från samma antal uppgifter hade inneburit en skillnad i antal kapitel och därmed en skillnad i äm-
nesinnehåll, vilket skulle kunna göra jämförelsen mellan läromedlen orättvis. Då läromedlen är 
analyserade av respektive författare är båda analyserna oberoende av varandra och kommer sedan 
att sammanställas för vidare konklusion.  

5.3 Avgränsning  

För att avgränsa arbetet har vi valt att analysera de multimodala aspekterna inom läromedlen med 
fokus på representation och interaktion. Vi har därför valt att bortse från det matematiska innehål-
let då det inom ramarna för detta arbete inte finns rum för att analysera dessa aspekter.  

5.4 Komparativ analysmetod och modell  

Den metod vi valt att använda oss av är komparativ analysmetod. Hellspong menar att en kompa-
rativ analys kan vara en värdefull metod vid analys av två texter av samma typ (2001, s. 78). Vi har 
valt att utgå ifrån denna metod då syftet för analysen är att jämföra olika läromedel för att under-
söka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem (Hellspong, 2001, s. 79). Vi har även med en 
multimodal utgångspunkt valt att fokusera på läromedlets olika kommunikationsformer som bilder, 
illustrationer och instruktioner (Björkvall, 2009, s. 8). 
 
Vi har arbetat fram en analysmodell som utgår från Sjödéns tidigare nämnda kontexter för digitala 
mervärden (Sjödén, 2014, s. 85). Sjödén presenterar tre möjliga områden att utgå från i en analys 
av digitala mervärden, varav vi kommer undersöka de två förstnämnda. Dessa områden behandlar 
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hur representation, interaktion och social positionering aktiveras vid användandet av läromedlet. 
Den första kontexten, representation, studerar hur ett läromedel representerar information, såsom 
ljud, bild och animation. Den andra kontexten, interaktion, undersöker hur användaren interagerar 
med läromedlet. Med interaktion syftar Sjödén till elevens möjligheter att navigera sig genom läro-
medlet och hur läromedlet responderar på elevens handling. Den tredje kontexten, social position-
ering, behandlar möjlighet till sociala rolltaganden i läromedlet (Sjödén, 2014, s. 85). Vi anser att 
denna kategori inte möjlig att undersöka inom ramarna för denna studie, varför vi har valt att ute-
sluta den.  

5.4.1 Representation  

Hur ett läromedel representerar information spelar roll för lärandet. Å ena sidan kan ett rikt samspel 
mellan text och bild gynna elevers lärande, många varianter av representation innebär fler sätt för 
eleven att angripa eller tolka en fråga (Sjödén, 2014, s. 89). Å andra sidan kan bilder som interagerar 
dåligt med texten förvirra eller leda till missförstånd (Sjödén, 2015b, s. 10). Sjödén konstaterar att 
digitala läromedel har en styrka i den bemärkelsen att de kan representera innehåll i innovativa 
kontexter, som vore omöjliga att verkställa i verkligheten (2015b, s. 14). Uppgifter satta i ett digitalt 
sammanhang kan upplevas mer meningsfulla än motsvarande i ett tryckt läromedel, menar Sjödén 
(2015b, s. 14). Samtidigt är det viktigt att det finns en koherens mellan alla olika representationer 
och att kontexten inte strider mot räkneuppgiften i sig (Sjödén, 2015b, s. 14). Sjödén menar att 
lärare inte ska leta efter läromedel som erbjuder val av flera former av representation, utan snarare 
efter fler varianter av representation av samma information (2015b, s. 10). Därför är det intressant 
att undersöka dels vilka olika representationssätt som läromedlet använder och dels hur dessa se-
miotiska modaliteter samspelar.  

5.4.2 Interaktion  

Sjödén menar att ett bra digitalt läromedel är ett som möjliggör interaktion och som ger återkopp-
ling på elevens svar (2014, s. 90). Digitala läromedel kan ge direkt återkoppling, anpassa följande 
uppgifter efter elevens svar och anpassa progressionen, en potentiell fördel gentemot det analoga 
läromedlet. Digitala läromedel kan dessutom erbjuda återkoppling som efterliknar verkliga konse-
kvenser, något som inte är möjligt i ett traditionellt, tryckt läromedel (Sjödén, 2015b, ss. 19–21). 
Som Sjödén konstaterar finns flera potentiella fördelar med digitala läromedel gällande interaktion. 
Det finns emellertid risker med interaktionsaspekten i digitala läromedel. Om ett digitalt läromedel 
ger bristfällig återkoppling och progression finns risk för att eleven kan klicka sig igenom läromed-
let utan att nödvändigtvis förstå innehållet. En sådan brist kan exempelvis vara att det digitala läro-
medlet inte presenterar det rätta svaret på en räkneuppgift utan låter eleven fortsätta försöka med 
samma uppgift, och eventuellt chansa sig igenom uppgifterna (Sjödén, 2015b, s. 19). Det är dessu-
tom få läromedel som ger den typen av konsekvensåterkoppling som tidigare nämnt (Sjödén, 
2015b, s. 20). Precis som omotiverad bild kan förvirra, hjälper inte återkoppling som inte relaterar 
till räkneuppgiften eleven att förstå sitt misstag (Sjödén, 2015b, s. 20).  
 
För vår studie är det intressant att se om våra undersökta digitala läromedel tar till vara på dess 
möjligheter till värdefull återkoppling, eller om återkopplingen är densamma som i de tryckta läro-
medlen. Att undersöka om de analoga läromedlen bygger upp en allmän progression och om det 
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finns någon möjlighet att individanpassa elevens väg genom läromedlet är också av intresse i denna 
studie.  

5.5 Analysmodell för digitala och analoga läromedel 

Modellen Sjödén använder sig av används i artikeln för att analysera digitala läromedel (2014, s. 79) 
men eftersom att vi ska göra en likvärdig jämförelse mellan läromedlen har vi valt att använda oss 
av den valda modellen på både de digitala och de analoga läromedlen. Utifrån rubrikerna represen-
tation och interaktion har vi utarbetat frågor till respektive läromedel, vilka kommer att utgöra 
grunden för vår komparativa textanalys (Hellspong, 2001, ss. 78–79). Då Sjödéns två kontexter är 
konstruerade efter digitala läromedel, med formuleringar som är specifika för det digitala rummet, 
har frågorna för vår analysmodell utformats med omsorg för att de ska vara applicerbara på både 
analog och digital version. Som nämnt kommer vi analysera hälften av materialet var. Därför är det 
av största vikt att vi analyserar våra delar av materialet utifrån samma analysfrågor.  

5.6 Analysfrågor  

Vid första delen av analysen analyserar vi läromedlets representation utifrån följande frågor: 
 

1. Vad har bilden för funktion?  
2. Hur förmedlar läromedlet frågor och instruktioner?  
3. Hur representerar läromedlet uppgifternas mål?   
4. Vilka verktyg finns att tillämpa inom läromedlet?  
 

Den första analysfrågan behandlar bildernas funktion. Med dekorativ funktion syftar vi till bilder 
som enbart har en dekorativ eller utsmyckande funktion. Med förtydligande funktion menar vi 
bilder som säger helt eller delvis samma sak som skriften. Bilder som har en kompletterande funkt-
ion fungerar som ett komplement till skriften, med andra ord står skriften sig inte utan den kom-
pletterande bilden. De siffror som förekommer i de analyserade läromedlen räknar vi som skrift. 
 
Den andra analysfrågan behandlar genom vilka kommunikationssätt läromedlet förmedlar frågor 
och instruktioner. De instruktioner vi syftar till i denna analys är de instruktioner och frågor som 
ges inför räkneoperationerna. Under analysen används begreppet uppgifter. I denna analys syftar vi 
då inte till enskilda räkneoperationer, utan till det övergripande uppdraget. En uppgift kan alltså 
innefatta ett flertal olika räkneoperationer.  
 
Under den andra delen av analysen analyserar vi läromedlets interaktion utifrån följande frågor:  
 

5. Vilken slags frågor ställs i läromedlet?  
6. Hur får användaren svara? 
7. Hur anpassar sig läromedlet efter användarens svar?  
8. Möjliggör läromedlet fri navigering?  

 
Den femte analysfrågan behandlar hur frågorna i läromedlet är ställda. Med “öppna frågor” menar 
vi frågor som har flera rätta svar, slutna frågor däremot har endast ett korrekt svar. Flervalsfrågor 
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kan även de endast ha ett rätt svar. Skillnaden mellan flervalsfrågor och slutna frågor är att flervals-
frågorna presenterar flera olika alternativ, medan de slutna frågorna låter användaren svara fritt.  
 
Hur användaren får svara behandlas i den sjätte analysfrågan. Kategorin “markera” syftar i denna 
studie till uppgifter där användaren får svara genom att markera ett eller flera alternativ. Detta kan 
exempelvis ske genom att användaren får ringa in, fylla i eller placera en markör på en bild eller ett 
tal. I uppgifter där användaren får “para ihop” kopplas två komponenter ihop med streck eller 
genom att dra en del till en annan.  

5.7 Forskningsetiska aspekter  

Forskningsetiska aspekter omfattar etiska överväganden kring hur människor involverade i studier 
behandlas, forskarens avsikter och hur forskaren går tillväga. De senare aspekterna kan avgränsas 
från de som rör människor, och kallas då forskaretiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Då 
denna studie är en läromedelsanalys har den inte inneburit någon kontakt med människor, såsom 
försökspersoner. Därför har denna studie inte inneburit överväganden kring de forskningsetiska 
aspekterna. Däremot har de forskaretiska aspekterna, som vårt ansvar gentemot forskarvärlden, 
tagits i åtanke under arbetet. 
 
Då denna studie sker inom ramarna för vårt första självständiga arbete finns inga finansiella vinster 
med arbetet. I och med de relativt smala ramarna för detta arbete upplever vi ingen press att komma 
med avgörande resultat för forskningsfältet, vilket skulle kunna påverka framställningen av resul-
tatens betydelse (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 44-45, 74). Vår ambition är endast att bidra med kun-
skap till forskningsområdet och till vårt framtida yrkesutövande. Vi har för avsikt att redogöra för 
syfte, metodval, genomförande och resultat på ett rättvist och transparent sätt (Vetenskapsrådet, 
2011, s. 40). Detta för att läsaren ska kunna se att det som mäts är det som avses mätas och att 
slutsatserna från resultatet är rimliga. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras resultaten från analysen av 
det digitala och det analoga läromedlet från Mera Favorit matematik. Därefter presenteras resultaten 
från analysen av läromedlen från Prima matematik.  

6.1 Mera Favorit matematik 1A 

6.1.1 Representation 

 
1. Vad har bilden för funktion?  
Analogt - Totalt antal bilder: 361 
Digitalt - Totalt antal bilder: 55 
 
Tabell 1 Bilders funktion. Mera Favorit matematik 1A  

Funktion Procent  Antal  

Dekorativa Analogt - 13,5% 
Digitalt - 36,36% 

49 
20  

Förtydligande av skrift  Analogt - 8,5% 
Digitalt - 1,82% 

31 
1  

Kompletterande  Analogt - 78% 
Digitalt -  61,82% 

281 
34  

 
De olika bilder som kunde ses i det analoga och digitala läromedlet var dekorativa, förtydligande 
och kompletterande. Ovan finns en tabell över hur många procent respektive funktion erhöll vid 
analysen av de 50 första sidorna samt de motsvarande uppgifterna av dessa sidor i det digitala 
materialet.  
 
Tabell 1 visar att majoriteten av bilderna i den analoga läroboken var kompletterande till texten, 
det vill säga att bilden var en del av uppgiften som skriften inte stod sig utan. Med 281 av 361 bilder 
var denna bildfunktion överlägset framträdande med 78%. Ett exempel från boken är “Hur många? 
Ringa in talet”, där bilderna var en väsentlig beståndsdel av frågan. Att huvudparten av bilderna 
består av kompletterande bilder kan även observeras vid analysresultatet av frågor i tabell 1 i den 
digitala versionen. I det digitala läromedlet var 34 av 55 bilder kompletterande med motsvarande 
61,82%, ett exempel på detta kunde vara en fråga “Hur många?” med en tillhörande komplette-
rande bild med X antal bilder och svarsruta. Se bild nedan.  
 



  

20 
 

 
Bild 1. Ur Mera Favorit matematik, digital version, kap.1. exempel på kompletterande bilder   
 
Med 49 av 361 i det analoga och 20 av 55 bilder i det digitala visar tabell 1 att dekorativa bilder 
var den funktionen som var näst mest framträdande i analysen i båda versionerna. Utan någon 
direkt koppling till ämnesinnehållet fungerade dessa till stor del som utfyllnad av hålrum och ut-
smyckning av läromedlen. Ett exempel på detta från det analoga läromedlet är symbolerna som 
representerar sidorna “öva” och “pröva”, där bilderna inte fyller någon funktion för det menade 
innehållet. Se bild nedan.  

 

 
Bild 2. Ur Mera Favorit matematik, ss. 8–9. Två exempel på dekorativa bilder 
 
Den bildfunktion analysen av läromedlen visade minst bilder av enligt tabell 1 var de förtydligande 
bilderna med 31 av 361 bilder i det analoga och 1 av 55 bilder i det digitala. Dessa bilder tydliggör 
uppgiften genom bildspråk. Detta nyttjas till störst del i det analoga läromedlet vid introduktion av 
siffror där boken visualiserar talet på flera olika sätt. Bilden nedan visar ett exempel ur boken där 
de använt sig av bilder som representerar siffran 1. 

 
Bild 3. Ur Mera Favorit matematik, s. 14. Förtydligande av siffran 1 med bilder.  
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2. Hur förmedlar läromedlet frågor och instruktioner? 
Analogt - Totalt antal uppgifter: 112 
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 36 
 
Tabell 2 Läromedlets frågor och instruktioner. Mera Favorit matematik 1A  

Instruktion  procent antal 

Skrift  Analogt - 84,8% 
Digitalt - 97,2% 

95 
35  

Skrift och bild i kombination  Analogt - 15,2% 
Digitalt - 2,8% 

17  
1  

Bild Analogt - 0% 
Digitalt - 0% 

0   
0   

 
Överensstämmande med både det analoga och digitala visar tabell 2 att ingen av de analyserade 
uppgifterna i läromedlen enbart var i form av bild.   
 
Tabell 2 visar att av 112 uppgifter i det analoga läromedlet var 95 i form av enbart skrift, vilket 
motsvarar 84,8%. Vid vidare observation av materialet var instruktionerna i form av skrift kortfat-
tade och koncisa, från två ord till fullständiga meningar med instruktioner. De resterande 17 in-
struktionerna var en kombination av skrift och bild. Det vill säga att den skriftliga instruktionen 
inte stod sig utan bilden och vise versa.  
 
Vid analys av det digitala läromedlet visar tabell 2 att 1 fråga av 36 var en kombination av skrift och 
bild med 2,8%. Tabell 2 tyder på att resterande 35 av 36 frågor var i form av enbart skrift med 
97,2%. Överensstämmande med det analoga läromedlet var samtliga uppgifter även i det digitala 
materialet korta och koncisa.   
 
Till skillnad från det analoga har den digitala versionen talsyntes vid uppgifter med längre skriftliga 
instruktioner, och finns därför inte tillgänglig vid alla uppgifter i materialet. Talsyntesen visar sig i 
form av en ljudsymbol vid varje del av texten. Detta möjliggör för användaren att spela upp frågans 
instruktioner och respektive svarsalternativ för sig.  
 
3. Hur representerar läromedlet uppgifternas mål?  
I det analoga läromedlet kan ingen direkt målformulering observeras. Det finns en kapitelöversikt 
på sida 4, samt en sammanfattning av vad varje kapitel kommer att handla om på sida 5. Översikten 
på sidan 5 visar vad eleven får jobba med, och vad fokusområdet för varje kapitel är. Varje delka-
pitel introduceras med en rubrik som beskriver innehållet av de kommande sidorna.      
 
I det digitala materialet formuleras målet med övningen endast tre gånger per kapitel. Dessa mål 
introduceras vid tre uppgifter som inleder varje kapitel i läromedlet som kallas för “öva begreppen”. 
Under delkapitlet “öva begreppen” får användaren öva på ämnesspecifika begrepp tillhörande det 
kommande kapitlet. Dessa tre övningsuppgifter har alla målformuleringar och kan exempelvis vara 
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“lära sig viktiga ord för att förstå matematik”. Vidare i analysen av det digitala materialet är kapitlen 
uppdelade som det analoga materialet med rubriker som beskriver innehållet av kommande upp-
gifter.  
 
4. Vilka verktyg finns att tillämpa inom läromedlet?  
Med den analoga läroboken inkluderas ett laborativt material som eleverna kan använda sig utav 
under lektionstid. I lärarhandledningen finns instruktioner för hur detta material kan användas.   
Det som finns inkluderat i det analoga materialet är: 
· tallinje 0–20 
· färgcirklar 
· tangram-bitar 
· djurkort till övningen "Hundrastgård" 
· 20-ruta 
· talkorten 0–12 samt tecknen större än/mindre än, likhetstecken, plustecken, minustecken 
· uppdelningsmaskin 
· mynt (10-krona, 5-krona, 2-krona och 1-krona)  

 
Med det digitala läromedlet inkluderas en introduktionsfilm för varje delkapitel som introducerar 
vad följande kapitel ska handla om. Med materialet inkluderas “min tavla” där användaren kan 
anteckna och laborera med digitala hjälpmedel som:  
· tiobas 
· pengar 
· talkort 
· plockmaterial 
· tecken 
· uppdelningsmaskin 
· tallinjer 

6.1.2 Interaktion   

 
5. Vilka slags frågor ställs i läromedlet?  
Analogt - Totalt antal uppgifter: 116 (varav 4 med flera typer av svarsalternativ) 
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 36 
 
Tabell 3 Läromedlets frågetyper. Mera Favorit matematik 1A  

Frågetyp  Procent  Antal  

Öppna frågor  Analogt - ca 3,4% 
Digitalt - 0% 

4  
0  

Slutna frågor  Analogt - ca 96,6% 
Digitalt - 100% 

112   
36  

Flervalsfrågor  Analogt - 0% 
Digitalt - 0%  

0  
0 
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I det analoga materialet visar tabell 3 att alla 112 frågor var slutna. 4 av de 112 frågorna möjliggjorde 
för användaren att svara på frågan öppet, förutom ett svar som redan var delvist angivet. Sådana 
uppgifter, som hade flera frågetyper, räknades två gånger. Ett exempel på en sluten (bild 4) och en 
öppen fråga (bild 5) hittar ni nedan. 
 

  
Bild 4. Ur Mera Favorit matematik, s. 4. Exempel på sluten fråga  
Bild 5. Ur Mera Favorit matematik, s. 4. Exempel på öppen fråga  
 
Tabell 3 visar att det digitala läromedlets alla 36 analyserade frågor är slutna. Överensstämmande 
med det analoga materialet är merparten av frågorna i de båda versionerna slutna.   
 
6. Hur får användaren svara? 
Analogt - Totalt antal uppgifter: 115 (varav 3 frågor med flera typer av svarsalternativ) 
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 55 (varav 19 frågor med flera typer av svarsalternativ)  
 
Tabell 4 Användarens svar. Mera Favorit matematik 1A  

Svarsalternativ Procent Antal  

Para ihop  Analogt - 9,56% 
Digitalt - 34,55% 

11  
19  

Markera  Analogt - 5,22% 
Digitalt -  47,27% 

6  
26  

Rita  Analogt - 36,52% 
Digitalt - 0% 

42 
0   

 
Vid analys av det analoga materialet var tre svarsalternativ kombinerade svarstyper där användaren 
både fick para ihop och rita, dessa frågor räknas därför två gånger. I det digitala materialet möjlig-
gjorde 19 frågor användaren att välja mellan att både markera eller para ihop, därför räknas även 
dessa 19 frågor som dubbletter.  
 
Dessa tre svarsalternativ utgör ca 51% inom det analoga materialet och ca 82% inom det digitala 
materialet. Genom analysen kan vi tydligt se att rita var det svarsalternativ som var mest 
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framträdande i det analoga läromedlet, samtidigt som para ihop och markera var de svarsalternativ 
som var vanligast i det digitala.   
 
7. Hur anpassar sig läromedlet efter användarens svar? 
Det analoga läromedlet har i slutet av varje delkapitel två sidor som kallas öva och pröva. Boken 
möjliggör för användaren att välja sidorna öva eller pröva beroende på vad som behövs tränas på. 
Här kan användaren anpassa sin undervisning med hjälp av materialet, detta genom att träna extra 
på vad kapitlet har gått igenom eller utmana sig själv ytterligare. Under uppgiftens gång i det digitala 
läromedlet kan man välja att trycka på “rätta”-knappen, som rättar allt användaren har svarat på. 
Genom detta ger den digitala versionen återkoppling direkt i form av gröna bockar och röda kryss 
vid rätt eller fel svarsalternativ. Om svaren i fråga är fel ger materialet användaren möjlighet att 
“försöka igen” genom att ändra på uppgiften som tidigare gjorts, eller “töm” som tillåter använda-
ren att börja om helt med uppgiften. Oavsett vilket resultat användaren får är nästkommande fråga 
densamma. När en uppgift genomförts i det digitala läromedlet sparas övningsresultatet som man 
kan se i en separat ruta när uppgiften är genomförd. I rutan visas antal rätt användaren fått på 
uppgiften, och möjliggör i samma ruta att “göra om” eller “se mina resultat” för att gå till uppgiften 
och se hur man har svarat. I samma ruta visas även användarens bästa resultat på uppgiften. En 
annan ruta på samma sida möjliggör även användaren att gå vidare till nästa uppgift eller att gå till 
första sidan.  
 
8. Möjliggör läromedlet fri navigering?  
Den analoga läroboken och det digitala läromedlet möjliggör både för användaren att hoppa mellan 
uppgifter och bläddra bland kapitlen nästan utan några restriktioner. Det enda som hindrar den fria 
navigeringen i det digitala läromedlet är att användaren måste gå igenom den första uppgiften för 
att gå vidare till följande uppgift. Användaren behöver emellertid inte genomföra uppgiften för att 
gå vidare till de andra uppgifterna i delkapitlet. De båda läromedlen har en tanke om hur uppgif-
terna är upplagda och det finns en tanke om i vilken ordning uppgifterna ska göras.  
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6.2 Prima matematik 1A Grundbok   

6.2.1 Representation   

1. Vad har bilden för funktion? 
Analogt - Totalt antal bilder: 261 
Digitalt - Totalt antal bilder: 302  
 
Tabell 5 Bilders funktion. Prima matematik 1A  

Funktion Procent  Antal  

Dekorativa Analogt - ca 6,89% 
Digitalt - ca 8, 60% 

18 
26 

Förtydligande av skrift  Analogt - ca 18,39% 
Digitalt - ca 14,56% 

48 
44 

Kompletterande  Analogt - ca 74,71% 
Digitalt - ca 77,48% 

195 
234 

 
Det digitala läromedlet innehåller något fler bilder än det analoga. Fördelningen av dekorativa, 
förtydligande och kompletterande bilder är procentuellt överensstämmande mellan de två läromed-
len. Många bilder är exakt samma i båda läromedel. På de 50 analyserade sidorna i den analoga 
versionen av Prima matematik finns totalt 261 bilder. Av dessa är flest kompletterande, fler än de 
två andra grupperna tillsammans. Ett liknande förhållande kan ses i det digitala läromedlet. Som 
går att se i tabell 5 är 234 av de 302 bilderna i det analyserade digitala materialet kompletterande. I 
båda läromedel är de kompletterande bilderna ofta en väsentlig del av räkneuppgifterna, till exem-
pel bilder som ska adderas eller räknas. Varje kapitel, i det analoga såväl som i det digitala, inleds 
med en samtalsbild, vilka också räknas till de kompletterande bilderna.  
 
Av de 261 analyserade bilderna i den analoga varianten av Prima matematik har 48 en förtydligande 
funktion. Motsvarande antal bilder för det digitala läromedlet är 44. Dessa bilder kommunicerar 
samma eller delvis samma innehåll som skriften. Ofta handlar det om bilder som ska representera 
ett visst antal, men de kan också vara en del av instruerande eller informerande skrift. Några av de 
förtydligande bilderna i det analoga läromedlet förstärker visserligen texten i att de representerar 
det aktuella talet, samtidigt är de så detaljerade och plottriga att de är svårlästa. Dessa bilder fungerar 
snarare som dekoration än som alternativt representationssätt. Samma bilder finns även i det digi-
tala läromedlet. Ett exempel på den typen av förtydligande bild kan ses nedan.  
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Bild 6. Ur Prima matematik 1A, s. 39. Förtydligande av siffran 8 med bild. 
 
Av de analyserade bilderna i analoga Prima matematik har minst antal, 22, en enbart dekorativ funkt-
ion. De dekorativa bilderna i det digitala läromedlet var procentuellt något fler än i det analoga, 
men minst antal av de tre bildkategorierna. De dekorativa bilderna har ingen koppling till ämnes-
innehållet utan fungerande som dekorativ utfyllnad på sidorna. De dekorativa bilderna var ofta 
detaljrika och färgstarka. De flesta av de dekorativa bilderna föreställde någon av de tre maskotarna.  
 
2. Hur förmedlar läromedlet frågor och instruktioner? 
Analogt - Totalt antal uppgifter: 109  
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 113 
 
Tabell 6 Läromedlets frågor och instruktioner. Prima matematik 1A  

Instruktion  Procent  Antal  

Skrift Analogt - ca 83,48% 
Digitalt - 91,15% 

91  
103 

Skrift och bild i kombination  Analogt - ca 16,51% 
Digitalt - ca 9,70% 

18 
10 

Bild Analogt - 0% 
Digitalt - 0% 

0 
0 

 
Som går att tyda av tabell 6 presenteras de allra flesta frågor och instruktioner av de 109 uppgifterna 
i det analoga Prima matematik i skrift. Meningarna är korta, från två ord till fullständiga meningar. 
Som tabell 6 visar ges 18 frågor och instruktioner i en kombination av skrift och bild. En del av 
dessa är exempeluppgifter med förtydligande bild som visar hur ett förväntat svar kan se ut. De 
skriftliga instruktionerna i det digitala läromedlet liknar de i de analoga. Det är däremot färre in-
struktioner som kombinerar skrift och bild. Framför allt är det färre uppgifter som har exempel-
uppgifter i det digitala läromedlet. Varken i de analyserade uppgifterna i tryckta eller i det digitala 
läromedlet ges instruktioner i enbart bild.  I det digitala materialet finns dessutom en talsyntes-
funktion. Det finns två knappar för att aktivera talsyntesen, en för rubrik- och informationsrutor 
och en för uppgiftsinstruktioner. Talsyntesen läser upp skriften som är inläst ord för ord. 
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Talsyntesen nämner även bilder, genom att konstatera att det är en bild och en enordsbeskrivning 
av vad bilden föreställer, till exempel en boll eller ett talblock. Talsyntesen är emellertid begränsad. 
Den kan inte läsa bilder med interaktiva funktioner, som att dra streck.  
 
3. Hur representerar läromedlet uppgifternas mål?    
Målen i det analoga och det digitala läromedlet presenteras på samma sätt. Målen för kapitlet pre-
senteras på ett enskilt uppslag i tre punkter inför varje kapitel, i anslutning till en samtalsbild. Målen 
i Prima matematik utgår från Lgr11, men är omformulerade på ett konkret och elevnära språk. De 
enskilda målen återkommer dessutom på de första sidorna de tränas. Målet står då i en avgränsad 
balk i övre, vänstra hörnet. Ett exempel på en målbeskrivning kan ses nedan.  
 

 
Bild 7. Ur Prima matematik 1A, digital version, kap.1. Målformulering    
 
4. Vilka verktyg finns att tillämpa inom läromedlet?  
Det finns skillnader mellan tillgången till hjälpmedel och konkret material i de två analyserade läro-
medlen. I det analoga läromedlet medföljer konkret material i kopieringsunderlaget. Detta består 
av talkort, papperspengar, talblock, geometriska objekt och en hundraruta. Användaren uppmanas 
att arbeta laborativt med konkret material, bland annat i Mattelabbet som kommer efter målbe-
skrivningen i inledningen av varje kapitel. För att genomföra dessa laborativa övningar krävs i vissa 
fall annat material, såsom stenar och pärlor, vilka förutsätts erbjudas i klassrummet.   
 
Även det digitala läromedlet tillhandahåller ett antal verktyg och hjälpmedel. Till det digitala läro-
medlet tillkommer ett liknande kopieringsmaterial som i det analoga läromedlet, i vilket det bland 
annat finns konkret material som papperspengar, en hundraruta och talblock. Det finns dessutom 
flertalet spel, minnesbilder att sätta på tavlan och vidare uppgifter för färdighetsträning och för att 
öva att forma siffror.  Längst högerkanten finns en verktygsflik där det dels är möjligt att anpassa 
layout och teckensnitt, dels att göra anteckningar, markeringar och tillägg. Här finns dessutom en 
kalkylator tillgänglig. Som tidigare nämnt erbjuds talsyntes till varje rubrik och informationsruta 
samt till all uppgiftstext som inte är en del av interaktiva bilder. I det analyserade digitala materialet 
finns dessutom två informationsfilmer som behandlar nytt innehåll. Filmerna ligger i högerkant i 
anslutning till uppgifterna och förklarar och introducerar nya koncept, såsom likamedtecknets be-
tydelse.  
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6.2.2 Interaktion  

5. Vilka slags frågor ställer läromedlet?  
Analogt - Totalt antal uppgifter: 109  
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 113  
 
Tabell 7 Läromedlets frågetyper. Prima matematik 1A  

Frågetyp  Procent  Antal  

Öppna frågor Analogt - ca 44,95% 
Digitalt - ca 36,28% 

49 
41 

Slutna frågor Analogt - ca 55,04% 
Digitalt - ca 49,55% 

60 
56 

Flervalsfrågor  Analogt - 0% 
Digitalt - ca 13,27%  

0 
15 

 
Fördelningen mellan öppna och slutna frågor är jämn i det analoga läromedlet. Drygt hälften, ca 
55%, av frågorna är slutna och resterande är öppna, vilket visas i tabell 7. Den analoga varianten 
av Prima matematik ställer inga flervalsfrågor. I det digitala materialet ser fördelningen något an-
norlunda ut. Som visas i tabell 7 är knappt hälften av frågorna i det digitala materialet slutna och ca 
36% öppna. I det digitala läromedlet tillkommer även 15 flervalsfrågor. En av de 113 uppgifterna 
är ett memory-spel, som kan spelas själv eller tillsammans med en kamrat. Detta spel passar inte 
helt in i någon kategori, då det bara finns “rätta svar” i form av par, men också många möjliga utfall 
om det spelas tillsammans med en kamrat. Därför har denna uppgift inte räknats med i någon 
kategori. 
 
6. Hur får användaren svara? 
Analogt - Totalt antal uppgifter: 109  
Digitalt - Totalt antal uppgifter: 113 
 
Tabell 8 Användarens svar. Prima matematik 1A    

svar  Procent  Antal  

Para ihop Analogt - ca 2,75 % 
Digitalt - ca 3,53% 

3 
4 

Markera Analogt - ca 3,66% 
Digitalt - ca 19,46% 

4 
22 

Rita Analogt - ca 38,53% 
Digitalt - ca 21,23% 

42 
24 

 
På ca 44% av samtliga svar i respektive läromedel får användaren svara genom att para ihop, mar-
kera eller rita. Fördelningen mellan dem skiljer sig emellertid. Uppgifter där användaren svarar 
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genom att dra streck mellan olika alternativ är få i båda läromedel, tre i det analoga respektive fyra 
i det digitala läromedlet. I 42 av de totalt 109 analyserade uppgifterna i det analoga läromedlet får 
användaren svara genom att rita, vilket illustreras i tabell 8. I det digitala läromedlet däremot, svarar 
användaren genom att rita på 24 av de 113 uppgifter. Användaren ritar då på papper och scannar 
in eller tar kort och laddar upp sitt svar. Bara fyra uppgifter i det analoga läromedlet kräver att 
användaren markerar ett alternativ. I kontrast får användaren svara på ett sådant sätt 22 gånger i 
motsvarande digitala del.  
 
7. Hur anpassar sig läromedlet efter användarens svar?  
I slutet av varje kapitel i det analoga läromedlet finns två diagnossidor som testar innehållet i ka-
pitlet. Baserat på utgången av diagnosen kan användaren välja att repetera innehållet eller utmanas 
ytterligare. Repetitionsuppgifterna och utmaningsuppgifterna finns på de sex följande sidorna efter 
diagnosen. Dessa sidor är uppdelade på hälften och delas av en horisontell linje. På den övre delen 
av sidan finns repetitionsuppgifterna och på den undre finns utmaningsuppgifter. Dessa avsnitt 
menar Gleerup innebär individuell undervisning. I slutet av boken finns dessutom avsnitten ”tänk 
till” och ”träna mer” som är tänkta att befästa de nya kunskaperna. Varje kapitel har rekommende-
rade ”tänk till”- och ”träna mer”-sidor.  
 
Detta upplägg är detsamma i den digitala versionen. Det som skiljer dispositionen i de två läro-
medlen från varandra är “tänk till”-avsnitten som kommer i direkt anslutning till kapitlet i den 
digitala versionen. “Träna mer”-sidorna ligger sist även i det digitala materialet. Det digitala läro-
medlet har samma tänkta arbetsgång som det analoga. Frågorna är desamma och i samma ordning 
oavsett hur användaren svarar. I det digitala läromedlet tillkommer däremot återkoppling på ele-
vens svar. Återkopplingen ges dels i skrift och dels genom röda kryss och gröna bockar. Använda-
ren får dessutom poäng på sina svar. Skriften i återkopplingen är inte lika elevnära som övriga 
instruktioner, utan kan i många fall vara relativt lång och avancerad. När användaren klickat “klar” 
efter en sluten fråga eller flervalsfråga syns en ruta under uppgiften med återkoppling på uppgiften. 
Där står hur många gånger uppgiften gjorts, hur många svar som är rätt och fel och hur många 
poäng användaren fått. När användaren genomfört uppgiften tre gånger utan att svara helt rätt 
visas vilket svar som var rätt. Om användaren svarat fel och vill göra om övningen är det möjligt 
att välja att behålla de gamla svaren eller rensa dem och börja om. Om användaren väljer att behålla 
de gamla svaren syns vilka svar som är rätt och fel.  
 
8. Möjliggör läromedlet fri navigering?  
Prima matematik, i både analog och digital form, har en tänkt arbetsgång, från introduktion av mål 
till diagnos och repetition. Det är emellertid möjligt att arbeta med materialet i vilken ordning som 
helst. Det är till exempel inget som stoppar användaren från att hoppa över en sida. Detta gäller 
även i det digitala materialet. Användaren kan gå vidare även om fel eller inget svar har uppgetts. 
Som nämnt i fråga 6 kan användaren anpassa svårighetsgraden efter diagnosen, i de avsnitt som 
kallas “repetition”, “utmaning”, “tänk till” och “träna mer”.   
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6.3 Sammanfattning av resultat  

Vad har bilden för funktion?  
Tabell 9 Sammanställning av bildernas funktioner i läromedlen.  

Funktion Mera Favorit matematik 1A 
Procent  

Prima matematik 1A 
Procent 

Dekorativa Analogt - 13,5% 
Digitalt - 36,36% 

Analogt - ca 6,89% 
Digitalt - ca 8,60% 

Förtydligande av skrift  Analogt - 8,5% 
Digitalt - 1,82% 

Analogt - ca 18,39% 
Digitalt - ca 14,56% 

Kompletterande  Analogt - 78% 
Digitalt -  61,82% 

Analogt - ca 74,71% 
Digitalt - ca 77,48% 

 
Hur förmedlar läromedlet frågor och instruktioner?  
Tabell 10 Sammanställning av hur läromedlens frågor och instruktioner förmedlas.    

Instruktion  Mera Favorit matematik 1A 
Procent 

Prima matematik 1A 
Procent 

Skrift  Analogt - 84,8% 
Digitalt - 97,2% 

Analogt - ca 83,48% 
Digitalt - ca 91,15% 

Skrift och bild i kombination  Analogt - 15,2% 
Digitalt - 2,8% 

Analogt - ca 16,51% 
Digitalt - ca 9,70% 

Bild Analogt - 0% 
Digitalt - 0% 

Analogt - 0% 
Digitalt - 0%  

 
 
Vilka frågor ställs i läromedlet?  
Tabell 11 Sammanställning av vilka frågetyper läromedlen ställer.  

Frågetyp  Mera Favorit matematik 
1A Procent 

Prima matematik 1A 
Procent 

Öppna frågor  Analogt - ca 3,4% 
Digitalt - 0% 

Analogt - ca 44,95% 
Digitalt - ca 36,28% 

Slutna frågor  Analogt - ca 96,6% 
Digitalt - 100% 

Analogt - ca 55,04% 
Digitalt - ca 49,55% 

Flervalsfrågor  Analogt - 0% 
Digitalt - 0%  

Analogt - 0% 
Digitalt - ca 13,27% 
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Hur får användaren svara?  
Tabell 12 Sammanställning av hur användaren får svara.  

Svarsalternativ Mera Favorit matematik 
1A Procent 

Prima matematik 1A 
Procent 

Para ihop  Analogt - 9,56% 
Digitalt - 34,55% 

Analogt - ca 2,75% 
Digitalt - ca 3,53% 

Markera  Analogt - 5,22% 
Digitalt -  47,27% 

Analogt - ca 3,66% 
Digitalt - ca 19,46% 

Rita  Analogt - 36,52% 
Digitalt - 0% 

Analogt - ca 38,53% 
Digitalt - ca 21,23% 

 
Resultatet visar att de semiotiska modaliteterna har olika funktioner. Bilderna i de analyserade läro-
medlen har kompletterande, förtydligande och dekorativa funktioner. Av analysen framgick att frå-
gor och instruktioner främst förmedlas i skrift och att ljud används i de digitala läromedlen som 
förtydligande av skrift och som en del av informationsfilmer.  
 
Vidare visade resultatet vissa skillnader i hur läromedlen representerade information. Ett exempel 
där de digitala läromedlen utnyttjar teknikens möjligheter som framkom av analysen var informat-
ionsfilmer. Genom animerade filmer introducerades information och nya koncept på ett sätt som 
är omöjligt i en tryckt bok. Däremot kunde få tillfällen noteras där de digitala läromedlen använde 
bilder på ett sätt som skiljde sig från det analoga. De bilder som förekommer i de analyserade 
digitala läromedlen är ofta desamma som i de analoga läromedlen och används generellt på ett 
liknande sätt, även om skillnader i frekvens kunde noteras.  
 
Av analysen är det möjligt att se att samspelet mellan skrift och bild i vissa avseenden fungerade 
sämre i de digitala läromedlen än i de analoga. Ett sådant exempel som åskådliggjorts är hur det 
förekom fler dekorativa bilder i de digitala än i de analoga läromedlen, vilket framgår i Tabell 9. 
Dessutom framgick att antalet instruktioner i kombination av skrift och bild var färre i de digitala 
läromedlen.  
 
Vidare har studien visat både skillnader och likheter mellan de digitala och de analoga läromedlen 
gällande interaktion. De digitala läromedlen har samma tänkta arbetsgång och nivåanpassning som 
de analoga. De digitala läromedlen har, till skillnad från de analoga, en återkopplande funktion. 
Vidare framkom av analysen en skillnad mellan hur användaren interagerar med de digitala och de 
analoga läromedlen. Som framgår i Tabell 12 hade de digitala läromedlen färre frågor där använda-
ren svarar genom att rita än sina analoga motsvarigheter, och fler uppgifter där användaren fick 
markera ett svar eller para ihop två komponenter. Av analysen framgick dessutom att flervalsfrågor 
endast förekom i den digitala versionen av Prima matematik, vilket går att se i Tabell 11.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Syftet med denna studie 
var att undersöka hur två digitala och två analoga läromedel i matematik representerar information 
och hur de interagerar med läsaren. Med ett sociosemiotisk och multimodalt perspektiv har ana-
lysen utgått från följande forskningsfrågor:  
 

1. Vilka funktioner har de semiotiska modaliteterna i respektive läromedel?  
2. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de presenterar information?  
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen 

i hur de interagerar med användaren?  
 
I Prima matematik var de digitala bilderna fler än de analoga, i Mera Favorit matematik var läget det 
motsatta. Att ett digitalt läromedel har färre bilder än dess analoga motsvarighet är nämnvärt, då 
det digitala forumet har bättre förutsättningar att skapa och presentera bilder och kontexter. Lärar-
handledningen till alla analyserade material ger råd och stöd till hur läraren kan använda samtals-
bilder. Övriga bilder och deras funktioner är däremot okommenterade. Detta är intressant då Pet-
terssons sammanställning av forskning pekar på att läromedelsförfattare bör ha en avsikt med bil-
der i läromedel och att lärare bör få stöd i att förstå detta syfte genom handledningsmaterialet 
(2014, s. 82).  
 
I denna analys noterades att bilder av förtydligande karaktär förekom i alla analyserade läromedel. 
Dessa bilder representerade samma eller delvis samma innehåll som skriften. Att representera in-
formation på flera olika sätt menar Sjödén kan underlätta lärandet (2014, s. 89). Därför bör lärare 
välja läromedel som erbjuder flera former av representation för samma information (Sjödén, 2015b, 
s. 10). Ett samband värt att notera är att det framgick att de förtydligande bilderna var fler i de 
analoga än i de digitala läromedlen. Detta bortfall i de digitala läromedlen är intressant då det går 
att argumentera att det är lättare att skapa meningsfulla, förklarande bilder och kontexter i en digital 
värld (Sjödén, 2015b, s. 14). I analysen framgick att de flesta bilder i alla fyra analyserade läromedel 
var av kompletterande karaktär. Dessa bilder har egen innehållslig mening, till skillnad från de för-
tydligande, och kompletterade övrig text. Detta stämmer överens med vad Pettersson menar är bra 
bilder. Bilder i läromedel ska, enligt Pettersson, vara kopplade till texten och komplettera den (Pet-
tersson, 2014, ss. 257–258). Vidare visade analysen att alla analyserade läromedel innehöll sådana 
dekorativa bilder som Pettersson (2014) varnar för. De dekorativa bilder som förekommer är inte 
kopplade till innehållet eller räkneoperationerna. Under analysen framgick dessutom att de deko-
rativa bilderna var fler i de digitala läromedlen än i deras analoga motsvarigheter. Detta är nämnvärt 
då tidigare forskning har konstaterat att dessa bilder kan förvirra, snarare än att hjälpa inlärningen 
(Pettersson, 2014, ss. 77, 82–83, 101, 133).   
 
Genom analysen har det framkommit att skrift var den vanligaste formen av instruktioner i alla de 
fyra läromedlen, främst i de digitala versionerna. Undersökningen visade dessutom att instruktioner 
med kombination skrift och bild var fler i de analoga läromedlen än i de digitala. Vidare är det 
väsentligt att nämna att många av uppgifterna i sig var av större andel bild. De skriftliga 



  

33 
 

instruktionerna var ofta korta och på ett elevanpassat språk. Med detta i åtanke blir den återkopp-
lande texten intressant, då analysen visade att den ofta ges genom längre skrift och ett mer avancerat 
språk.  
 
Undersökningen visar att alla fyra analyserade läromedel är anpassade efter LGR11, även de digi-
tala. Detta är intressant, då Tallvid i sin doktorsavhandling nämner att lärare ser en trygghet i att 
använda analoga läroböcker för att inte missa väsentliga delar ur läroplanen (2015, s. 116). Målfor-
muleringarna presenteras i skrift i den digitala versionen av Mera Favorit matematik samt i båda vers-
ioner av Prima matematik. Samtliga mål som förekommer är formulerade på ett elevnära språk. 
 
Det framgick även att tillgången till hjälpmedel till största del är densamma i alla fyra analyserade 
läromedel, i samtliga läromedel finns tillgång till konkret och laborativt material. Analysen visar 
emellertid en skillnad mellan de digitala och de analoga läromedlen gällande verktyg. Båda digitala 
läromedlen erbjöd informationsfilmer i anslutning till introduktion av nytt material. I den analyse-
rade delen av den digitala versionen av Mera Favorit matematik fanns tolv informationsfilmer, en för 
varje delkapitel och fem i den analyserade delen av den digitala versionen av Prima matematik. Flera 
olika representationer av samma innehåll kan, som tidigare diskuterats, stärka lärandet (Sjödén, 
2015b, s. 10). Att kunna representera information med film är således en potentiell fördel hos de 
digitala läromedlen.  
 
Vidare har undersökningen analyserat hur läromedlet interagerar med användaren. Den vanligaste 
typ av frågor vid analysen av alla fyra läromedel var slutna frågor, detta överensstämde i både de 
analoga och digitala versionerna. Resterande frågor i Prima matematik bestod till större delen av 
öppna frågor, medan Mera Favorit matematik hade flest med ett procentuellt resultat på 3,4%. I ana-
lysen framgick att varken Mera Favorit matematik eller Prima matematik använde flervalsfrågor i den 
analoga varianten. Inte heller i den digitala versionen av Mera Favorit matematik förekom flervalsfrå-
gor. Däremot var, som tabell 7 visar, 13,27% av frågorna i den digitala varianten av Prima matematik 
flervalsfrågor. Som presenterat i forskningsöversikten konstaterar Sjödén att det finns potentiella 
risker med flervalsfrågor (2015b, s. 25). Detta innebär därmed en skillnad mellan den analoga och 
den digitala varianten som skulle kunna få konsekvenser för elevernas lärande. 
 
I analysen av de fyra läromedlen kunde några samband ses i förhållandet mellan det digitala och 
det analoga läromedlet gällande hur användaren fick svara. I de analoga läromedlen var det vanlig-
aste sättet att svara på att rita. Antalet uppgifter där användaren fick rita var lägre i båda digitala 
läromedel än i de analoga. Som visas i tabell 4 finns inga uppgifter där användaren får svara genom 
att rita i den digitala versionen av Mera Favorit matematik. I den digitala versionen av Prima matematik 
förekommer uppgifter där eleven får svara genom att rita, men antalet sådana uppgifter är 17,3% 
färre än i den analoga varianten av Prima matematik (se tabell 8). Medan antalet rituppgifter minskade 
i övergången från analogt till digitalt, ökade antalet uppgifter där användaren svarar genom att 
markera rätt svar eller para ihop olika komponenter. Detta kan vara av intresse då sådana uppgifter 
kan möjliggöra “trial and error”-handlande, om återkopplingen samtidigt brister (Sjödén, 2015b, s. 
25).  
 
Ur undersökningen framkom skillnader mellan de analoga och de digitala läromedlens anpassning 
av användarens svar. De digitala läromedlen från de båda förlagen anpassade sig efter användarens 
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svar genom att ge återkoppling med gröna bockar vid rätt svar och rött kryss vid fel svar. Gemen-
samt var även det digitala materialets återkoppling genom poängsystem vid uppgiftens slut. I kon-
trast till detta kunde analysen inte se någon aktiv anpassning efter användarens svar hos de två 
analoga läromedlen. Det analoga läromedlet erbjuder en passiv väg men bygger på att en individ 
väljer riktning. Detta är värt att notera, då Sjödén menar att interaktiva situationer med framåtdri-
vande feedback kan göra de digitala läromedlen fördelaktiga i förhållande till de analoga läromedlen 
(2015a, s. 27). Den återkopplande funktionen hos de digitala läromedlen innebär emellertid ingen 
anpassad progression, såsom Sjödén menar är nödvändig (2014, s. 91). Inom alla de fyra analyse-
rade läromedlen var det möjligt att i stort sett obehindrat navigera sig fritt genom att hoppa mellan 
kapitel och uppgifter. Samtliga läromedel har dock en tydlig tanke om hur läromedlet är upplagt 
och i vilken ordning uppgifterna skulle göras. Genom detta resultat kan vi se att oavsett analogt 
eller digitalt läromedel är upplägget och navigeringsmöjligheterna desamma.   
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8. Slutsats 

Syftet med denna studie var att genom en komparativ textanalys undersöka hur två digitala och två 
analoga läromedel i matematik representerar information och hur de interagerar med läsaren. Ana-
lysen har utgått från ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv och utifrån studiens resultat 
går det att se att både likheter och skillnader mellan läromedlen finns. Skillnaderna mellan de ana-
lyserade digitala och analoga läromedlen är emellertid marginella. Därför är det möjligt att valet 
mellan digitalt och analogt läromedel inte är avgörande för elevernas lärande. Vad vi dock kan 
konstatera är att det finns skillnader mellan de analyserade digitala och analoga läromedlen som 
kan ha effekter för elevernas förståelse. Det är väsentligt att nämna att detta är en studie där vi inte 
tittat på elevers lärande eller åsikter om läromedel. Vi kan därför inte dra några generella slutsatser 
om digitala och analoga läromedel och dess effekter för elevers lärande.  
 
Nämnvärt är också att studien endast undersökt två läromedel och att dessa inte är representativa 
för alla läromedel på marknaden. I takt med att fler läromedelsföretag digitaliserar läromedel bör 
vidare studier på dessa genomföras, för att fortsätta undersöka huruvida digitala läromedel utnyttjar 
dess mervärden. Som utveckling av denna studie vore det dessutom intressant att se till det mate-
matiska innehållet i läromedel per vår definition. Vi anser att vidare forskning är betydelsefull för 
framtida och nuvarande lärares val när det kommer till vilket läromedel de ska använda i sin under-
visning.      
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