
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

Självständigt arbete 1 

för grundlärare F-3 och 

4-6, 15 hp 

Vad är meningen med bilden?  
En multimodal läromedelsanalys av 
matematikläroböcker för årskurs 1-3  

Simon Andretzky 

Frida Huss 

 

Handledare: Tomas Persson 

Examinator: Malena Lidar 



 

 2 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att genomföra en multimodal textanalys av vanligt förekommande 
matematikläroböcker för grundskolans årskurs 1–3 inom Uppsala län. En enkät riktad mot 
grundlärarstudenter i termin 6 vid Uppsala universitet visade att majoriteten använt 
läroboksserien Favorit matematik minst en gång under sina VFU-perioder. Enkätens svar 
resulterade i att tre läroböcker från Favorit matematik för årskurs 1, 2 och 3 analyserades. Den 
grundläggande läroboken från höstterminen i varje årskurs analyserades för en rättvis jämförelse 
mellan läroböckerna Favorit matematik 1A, Favorit matematik 2A och Favorit matematik 3A. På 
grund av den givna tidstillgången analyserades enbart kapitel 1 från respektive lärobok.  
 
Fokuset i analysen var att analysera hur skriften och bildernas samspel utvecklas efter att de 
ingående bilderna först indelats i fyra bildkategorier: kal (matematiska uttryck), otillämplig, 
hjälpsam och väsentlig (Berends & van Lieshout, 2009). Innan analysen utformades regler för att 
skapa en gemensam utgångspunkt för analysen. Reglerna testades genom två testanalyser av 
Favorit matematik 1B som tillhör samma matematikboksserie och användes inte i analysen. 
Under analysen studerades antalet bilder i respektive lärobok och vilken kategori de tillhörde, 
bilder per sida samt hur samspelet mellan skriften och bilderna utvecklades från årskurs 1 till 
årskurs 3. Resultatet visade att kapitel 1 i 1A bestod av 320 bilder, kapitel 1 i 2A bestod av 520 
bilder och kapitel 1 i 3A bestod av 570 bilder. Detta motsvarar ungefär 9,4 bilder per sida i 1A, 
ungefär 13,7 bilder per sida i 2A och 11,4 bilder per sida i 3A. Angående progressionen mellan 
läroböckerna minskar otillämpliga, hjälpsamma och väsentliga bilder i antal och andel desto äldre 
eleverna blir medan kala bilder ökar i antal och andel.   
 
Otillämpliga bilder har inget samspel med skriften men kan ha en viktig funktion genom att vara 
intresseväckande för läsaren. Samspelet mellan skrift och bild framgår inte lika tydligt desto äldre 
eleverna blir då de kala bilderna ökar i andel och antal eftersom uppgifter med kala bilder kan 
lösas utan tillhörande skrift.  
 
Nyckelord: Multimodal textanalys, läroböcker, matematik, grundskola  
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1. Inledning 

I Sverige utgår matematiklektionerna till stor del utifrån läroboken (Johansson, 2011, s. 149). Under 

våra VFU-perioder har vi uppfattat att läroboken fungerar som en grund under 

matematikundervisningen i de lägre åldrarna och det förekom sällan aktiviteter utanför läroboken. 

Vidare menar Kress (2010, s. 141) att nästan varje sida idag innehåller en färgbild samt att text och 

bild är upplagt på ett sätt idag som man inte kunde föreställa sig under 1930-talet. Utifrån egna 

erfarenheter har vi sett att läroböckerna för de lägre åldrarna innehåller många färgbilder i 

förhållande till mängden skrift. Björkvall (2019, s. 8) menar att när minst två 

kommunikationsformer, exempelvis skrift och bild som vi har upplevt, samspelar med varandra 

skapas en multimodal text. Utifrån våra egna erfarenheter, Kress (2010) resonemang om hur bilder 

tar plats i böcker och Björkvalls (2019) beskrivning av multimodalitet väcktes vårt intresse för 

bildernas funktion i läroböcker samt bildernas samspel med skriften.  

 

Idag finns det ingen officiell förhandsgranskning av läroböcker utan det är upp till pedagogerna att 

tillhandahålla läroböcker med en god kvalité (Stridsman, 2014). Trots att detta är pedagogernas 

ansvar anser åtta av tio pedagoger att de inte hinner analysera läroböckerna och det gäller främst 

pedagoger för de lägre åldrarna. Vårt intresse för bilder inom matematik och problematiken som 

Stridsman (2014) beskriver var grunden som påbörjade tanken om en läromedelsanalys av en 

vanligt förekommande matematikläroboksserie.  
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2. Bakgrund 

Läroböckerna har ett stort inflytande gällande lektionens innehåll. Englund (1999) menar att 

lärobokens roll är att vara kunskapsgaranterande vilket innebär att pedagogerna ser läroboken som 

en trygghet och utgångspunkt för att kunskapsmålen kommer att uppfyllas av eleverna. Läroboken 

fungerar även som en trygghet för pedagogerna att luta sig mot, speciellt för pedagoger med svaga 

ämneskunskaper. Utöver tryggheten kring läroboken sparar pedagogerna tid då läroboken skapar 

gynnsammare förutsättningar för pedagogens planering då pedagogen inte behöver framställa egna 

läromedel (Englund, 1999, ss. 339–340). 

  

Johansson (2011) skriver att Sverige är ett av de länder som använder läroboken som central grund 

under matematiklektionerna i störst omfattning enligt den internationella undersökningen TIMSS 

2007 (Johansson, 2011, s. 149).  Vidare skriver Johansson (2011) att Sverige även är ett av de länder 

som inte har någon regel om officiell granskning av läromedel. I teorin är det rektorerna som är 

ansvariga för valet av läroböcker men i praktiken är det generellt pedagogerna som väljer vilka 

läroböcker som köps in till eleverna (Johansson, 2011, s. 181). Trots lärobokens centrala roll anser 

åtta av tio pedagoger att de inte har tid att granska läroböcker (Stridsman, 2014). Ett sätt att 

analysera läroböcker är genom yttre karakteristisk och inre karakteristik. Exempel på yttre karakteristik 

kan vara layouten, hur många sidor läroboken består av eller om det medföljer extramaterial. 

Exempel på inre karakteristisk är hur läroboken passar klassen eller vilka arbetsformer och 

uppgifter som presenteras (Johansson, 2011, ss. 149–150).  

 

Björkvall (2019) skriver om begreppet multimodal och beskriver det som texter som består av minst 

två kommunikationsformer. Det kan exempelvis vara skrift och bild som samspelar och bildar då 

en multimodal text (Björkvall, 2019, s. 8). Vidare nämner Björkvall (2019, s. 10) att det finns behov 

av multimodala analyser för att granska texters samspel. Skrift och bild förmedlar information på 

olika sätt och förmedlar även olika slags information som tolkas olika av olika personer (Selander 

& Svärdemo-Åberg, 2009, s. 27).  
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3. Forskningsöversikt 

Människosläktet har använt olika variationer av teckenskapande aktiviteter som har haft någon 

mening i diverse situationer (Selander & Kress, 2010, s. 27). Det tryckta ordet och det skrivna 

språket har fått en unik position jämfört med andra modes (Selander & Kress, 2010) och enligt Kress 

(2010, s. 79) är mode en semiotisk resurs som exempelvis bild eller musik. Modes kan översättas till 

teckenvärldar på svenska (Selander & Kress, 2010) som har använts i den här studien. Innebörden 

av begreppet teckenvärld förklaras närmare i detta avsnitt tillsammans med multimodalitet. Vidare 

beskrivs skriftens och bildens uppbyggnad. Avsnittet lyfter även hur multimodalitet positionerar 

sig inom matematik samt för- och nackdelar med multimodalitet. Därefter förklaras fyra 

bildkategorier kal, otillämplig, hjälpsam och väsentlig (Berends & van Lieshout, 2009) som har en 

central roll i den här studien. Till sist beskrivs en modell för att analysera multimodala texter vilket 

har tillämpats i denna studie.  

3.1 Teckenvärld och multimodalitet 

Idag blir kommunikation med olika medier och tecken (multimodal kommunikation) viktigare, men 

det har inte uppstått i nutid, förklarar Selander och Kress (2010, s. 28). En kombination med gestik 

och positionering i rummet användes i antiken och Guds ord förmedlades med illustrationer och 

tal i kyrkor från medeltiden. Berättandet och att hålla föreläsningar har fortsatt leva vidare och i 

synnerhet i radiomediet. Därefter uppstod en ny bildestetik som televisionen medförde vilket 

resulterade i ett nytt sätt att berätta där rörliga bilder hjälpte till (ibid.). Vidare lyfter Selander och 

Kress (2010) fram att: “Den särställning som verbalspråkliga uttryck har haft för 

kunskapshanteringen och lärande, antingen det rör sig om talat eller skrivet ord, kompletteras 

numera med andra betydelsefulla teckenvärldar, som bilder, filmer och musik.” (Selander & Kress, 

2010, s. 28). Citatet lyfter fram att skrift och tal har fortfarande en unik roll för lärande och kunskap, 

men idag tillägger man andra teckenvärldar för att komplettera innehållet.  

 

Kress (2010) lyfter fram begreppet teckenvärld (mode) och han förklarar begreppet på följande 

sätt: ”Mode is a socially shaped and culturally given semiotic resource for making meaning. Image, 

writing, layout, music, gesture, speech, moving image, soundtrack and 3D objects are examples of modes used 

in representation and communication.” (Kress, 2010, s. 79). Utifrån citatet är en teckenvärld en 

semiotisk resurs som är socialt skapad och kulturellt given för meningsskapande, menar Kress. 

Vidare beskriver Kress (2010, s. 22) att multimodalitet innefattar framställningar som har flera 

teckenvärldar. Selander och Kress (2010, s. 26) diskuterar också multimodalitet där de säger att 

begreppet utgår från olika resurser som finns tillgängligt för att skapa förståelse. Ord, symboler, 

gester med mera har fått någon betydelse eftersom människor, i olika situationer och sammanhang, 

har kommit överens om vad något ska betyda eller ha för innebörd. Förutom de teckenvärldar som 

nämns i citatet av Kress (2010) ovan lyfter även Selander och Kress (2010, s. 27) fram 
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rörelsemönster, linjer, ytor, färgskalor och punkter. Alla teckenvärldar som hittills har diskuterats 

kan även bli musikaliska noter och matematiska tecken, film, målningar med mera som kan 

kombineras i olika medier.  

 

Som beskrevs tidigare (se rubrik 3.1) har skrift och tal en unik roll för lärandet och kunskapen, men 

att man lägger till andra teckenvärldar för att komplettera innehållet (Selander & Kress, 2010) vilket 

kan kopplas till multimodal design som Kress (2010, s. 139) diskuterar. Kress förklarar multimodal design 

som innebär att flera teckenvärldar används (exempelvis skrift, färger, layout och bilder) för att 

introducera, förstå och ibland kontextualisera sociala positioner samt relationer, men även kunskap 

för en specifik målgrupp med ett visst upplägg. Detta kan knytas an till det Selander och Kress 

(2010, s. 26) beskrev angående att multimodalitet används för att skapa förståelse i olika situationer. 

Fortsättningsvis nämner Kress (2010, s. 139) att mycket har hänt inom det sociala, det vill säga hur 

människor kommunicerar, vilket kan kopplas till att design har utvecklats och ändrat utseende. 

Denna förändring kan förklaras och spåras i vissa genrer och media. Kress (2010) lyfter fram 

textböcker för skolor och förklarar att det är mycket mer bilder än vad det var för 60–70 år sedan 

och bildernas funktion har förändrats och expanderat. Kress (2010, s. 141) menar också att 

textböcker har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Samhället, 

pedagogiken och läroplanen har förändrats i takt med sociala förändringar och därigenom har 

textböckers utseende samt innehåll förändrats.  

 

Books have changed; the role of the book has changed; the social relations of book, reader and institution of 

school have changed. We can see changes in the semiotic work of design that has been done by design teams 

and that which is now expected to be done by `readers´. (Kress, 2010, s. 141)  

 

Idag är det färgbilder på nästan varje sida (fotografier och bilder), den övergripande texten - som 

innehåller skrift och bild - är organiserad i ett upplägg på en sida och fungerar som en visningssida. 

En sådan layout kunde man inte föreställa sig under 1930-talet, menar Kress (2010, s. 141).  

3.2 Skriftspråket och bilder 

Skriften (på engelska och även i många andra språk) har enligt Kress (2010, s. 79) ord, satser, 

meningar som i sin tur är organiserad genom grammatik och syntax. Vidare har den grafiska 

resurser som exempelvis typsnitt, storlek, tjocklek, avstånd, färg och ramar. För att rama in skriften 

kan man använda sig av syntaktiska, socialsemiotiska och textuella resurser det vill säga meningar, 

textblock, genre och stycke. Kress menar också att ramarna inom skriften använder grafiska 

resurser som punktliga markeringar, visuella medel som mellanrum vid ord eller stycken och 

skriften anordnas på ytor som sidor, skärmar eller annat som oftast är i olika färger. Vidare säger 

Kress (ibid.) att dessa resurser ovan har olika former i olika kulturer. Kulturer tenderar att använda 
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olika skriftsystem vilket betyder att man måste tala om “skriften i den kulturen”. Detta kan även 

appliceras på alla andra teckenvärldar (ibid.).  

 

Kress (2010, s. 82) förklarar även resursen bild och menar att den resursen skiljer sig från skriften 

eller att tala. Bild har inte ord, ljud med organiserad fonologi, syntaxen eller grammatiken som i tal 

eller skrift. Det är följaktligen ingen mening att söka efter morfem, stavelser, ord, satser och dylikt 

i en bild, menar Kress (2010). Bild utnyttjar en inramad yta, antingen en sida eller målarduk, vägg 

eller ytan på en tröja. Betydelsen görs med hjälp av positioneringen av element på ytan och även 

storlek, former, färg och linjer. Det som används i bild är skildringar och det kan exempelvis vara 

symboler av olika slag som cirklar, kvadrater och trianglar. “Meaning relations are established by 

the spatial arrangement of entities in a framed space and the kinds of relation between the depicted 

entities.” (Kress, 2010, s. 82). Kress (2010) menar alltså att relationer som är betydande fastställs 

av det rumsliga upplägget av enheter i ett begränsat område samt relation mellan de avbildade 

enheterna.  

 

Carney och Levin (2002, s. 7) lyfter fram fem olika bildkategorier: dekorativa, representativa, 

organisatoriska, tolkningsbara och transformerande. Dekorativa bilder används för att dekorera sidan och 

stödjer textinnehållet i en liten grad eller inte alls. Vidare menar Carney och Levin (2002, s. 20) att 

dekorativa bilder gör texten mer attraktiv. Bilder som är representativa (Carney & Levin, 2002, s. 

7) speglar däremot hela textinnehållet eller någon del och är dessutom den vanligaste bildkategorin 

som används. Organisatoriska bilder tillhandahåller en strukturell metod till textinnehållet och det 

kan exempelvis vara en illustrerad karta på en vandringsstig. För att klargöra svåra texter används 

tolkningsbara bilder. Den sista bilden som Carney och Levin (2002) beskriver är transformerande 

bilder som innehåller komponenter som förbättrar minnet och är skapade för att förbättra minnet 

av textinnehållet. Ett exempel som Carney och Levin lyfter fram på den transformerande 

bildkategorin är en fiktiv stad som heter Belleview. Staden innehåller ett nyckelord som är bell 

(klocka). Därefter kombineras information om staden till en interaktiv bild som har en klocka. 

Namnet på staden framkallar nyckelordet bell som i sin tur leder till den interaktiva bilden som ger 

detaljer om staden (Carney & Levin, 2002, s. 7).  

3.3 Multimodalitet och matematik 

Traditionellt har matematiska symboler dominerat när matematik ska representeras, vilket även har 

bevisats vara en begränsande faktor när man uttrycker sitt matematiska tänkande i 

inlärningsprocesser (Joutsenlahti & Kulju, 2017, s. 1). Nutidens multimodala språk nyttjar däremot 

användandet av olika teckenvärldar för att skapa mening. Joutsenlahti och Kulju (2017) beskriver 

att det finns en underliggande idé att eleverna måste använda olika teckenvärldar i sina uttryck för 

en bättre förståelse för ämnet (ibid., s. 2). Tidigare studier har visat att skrivning och användningen 

av det naturliga språket i lösningarna till matematiska problem kan främja lärandet i matematik, 



 

 10 

utveckla matematisk förståelse, ändra elevers inställning och hjälpa pedagogers utvärdering (ibid., 

s. 2–3). Vidare menar Joutsenlahti och Kulju (2017, s. 3) att användningen av naturligt språk och 

bilder hjälper elever när de löser uppgifter på grundskolenivå men även vid högre nivåer i 

skolsystemet.   

 

På grundskolenivå har Joutsenlahti och Kulju (2017, s. 3) hittat tre användbara semiotiska system 

för att skapa mening i matematiska representationer som elever kan använda. Dessa semiotiska 

system är matematiska symboler, naturligt språk och illustrativt språk. Eleverna kan således 

använda siffror eller andra matematiska symboler, ett naturligt språk som exempelvis sitt 

modersmål och bilder (ibid.). För att styrka Joutsenlahtis och Kuljus resonemang gällande 

semiotiska system inom matematik skriver även Dyrvold (2016, s. 10) att matematiska texter består 

av olika semiotiska resurser som naturligt språk, matematiska symboler och olika kategorier av 

bilder. Vidare presenterar Dyrvold (2016, s. 60) två kategorier av bilder: avbildningar och schematiska 

bilder. Avbildningar är bilder med många detaljer och som i stor grad liknar en målning eller ett 

fotografi. Schematiska bilder är vanliga i matematikuppgifter och ett exempel på det kan vara 

diagram. Ritningar är också en schematisk bild då de visar de viktigaste delarna (ibid.). Avbildningar 

och schematiska bilder som Dyrvold (2016) presenterade är en utbyggnad och förtydligande av 

illustrativt språk som Joutsenlahti & Kulju (2017) beskrev eftersom Dyrvolds (2016) kategorier 

förklarar vilka typer av bilder som förekommer i matematiska texter.  

3.4 Multimodalitet och dess möjligheter samt hinder 

Joutsenlahti och Kulju (2017) studerade hur elever i årskurs 4 i Finland tolkar begreppet “division” 

och hur eleverna upplevde att använda skrift samt skapa egna bilder och serier i matematik. 

Joutsenlahti och Kulju (2017, s. 8) diskuterar att det vidgade sättet att uttrycka sina matematiska 

tankar kan hjälpa de som har problem med matematik samt de som har svårt att begripa 

matematiska symboler. Att skriva och rita i problemlösning kan också stärka lärandet av 

matematiska koncept eftersom användningen av olika teckenvärldar resulterar i att ens matematiska 

tänkande organiseras (Joutsenlahti och Kulju, 2017, s. 8). Trots att eleverna i Joutsenlahtis och 

Kuljus (2017, s. 8) studie var enspråkiga hävdar de dessutom att multimodalitet kan stödja 

andraspråkselever eftersom bilder kan vara en väg till att förstå matematiska koncept.  

 

Kress diskuterar (2007, s. 32) en sida som innehåller rubriker och underrubriker i form av text, 

brödtext och många bilder. På sidan Kress diskuterar kan man starta i stort sett var som helst. Det 

är följaktligen läsarens intresse och disposition som leder läsaren till att läsa sidan på ett visst sätt. 

Läsaren måste knyta an två teckenvärldar för en koherent läsning. På sidan Kress diskuterar kan en 

teckenvärld och dess betydelse vara central medan en annan teckenvärld och dess betydelse inte 

alls är lika viktigt. Olika teckenvärldar kan därmed fungera på olika sätt. Utifrån teckenvärldarnas 

olika betydelse presenterar Kress (2007) ett nytt exempel på hur man kan läsa där läsaren själv 
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bestämmer ordningen. Baserat på Kress (2007) resonemang ovan kan man konstatera att läsaren 

måste navigera själv, tolka alla teckenvärldar och koppla ihop dem. Det som styr läsningen i det 

här fallet är då läsarens intresse. Vidare lyfter Dyrvold (2016, s. 10) fram en problematik om att det 

är svårare att förstå hur två framställningar av samma ämne kan relatera till varandra när de 

använder olika semiotiska resurser (exempelvis bild och skrift) jämfört med om man använder 

samma semiotiska resurs (exempelvis bara två meningar).  

 

Duval (2006, s. 107) diskuterar en skillnad mellan matematik och andra kunskapsområden som 

exempelvis kemi, astronomi och biologi. Han menar att matematiska objekt, till skillnad från 

fenomen inom de tidigare nämnda områdena, kan man inte få tillgång till genom olika instrument 

som exempelvis mikroskop och teleskop eller via sin iakttagelseförmåga. För att kunna få tillgång 

till matematiska objekt och hantera dem måste man använda sig av tecken och semiotiska 

representationer, menar Duval (2006). Detta resulterar i att personen som lär sig står inför två 

motsatta krav (ibid., s. 107) för att klara av sitt matematiska tänkande: 

 

• Semiotiska representationer måste användas även om det finns ett val på vilken typ av 

semiotisk representation för att kunna genomföra någon form av matematisk aktivitet. 

• Men matematiska objekt får ej blandas ihop med de semiotiska representationerna som 

används.  

 

Dessa motsatta krav leder till ett problem enligt Duval (2006) som menar: “how can they 

distinguish the represented object from the semiotic representation used if they cannot get access 

to the mathematical object apart from the semiotic representations?” (Duval, 2006, s. 107).  

Problematiken är alltså hur man ska kunna skilja på objektet som representeras från den semiotiska 

representationen om man inte kan få tillgång till det matematiska objektet förutom via den 

semiotiska representationen. Duval menar att förmågan att byta från ett representationssystem till 

ett annat visar sig ofta vara tröskeln för att fortsätta lära sig (ibid.).  

3.5 Aritmetik och bilder 

Inom aritmetiken kompletteras textuppgifterna oftast med en bild (Berends & van Lieshout, 2009, 

s. 345). Fortsättningsvis förklarar Berends och van Lieshout (2009, s. 345) att bilderna kan variera 

från att vara underhållande och sakna information till bilder eller visuella symboler som är 

nödvändiga för att lösa uppgiften. Deras studie fokuserade på om grafiska inslag hade någon effekt 

gällande elevernas svar och snabbhet när de löser aritmetiska problemlösningsuppgifter. Vidare 

menar Berends och van Lieshout (2009, s. 345) att effekten skulle vara mest framträdande hos 

elever med svaga kunskaper på grund av deras kognitiva egenskaper.  Berends och van Lieshout 

(2009, s. 347) presenterar tre typer av kognitiv belastning: germane load, extraneous load och intrinsic 

load. Först förklaras germane load, som översätts till relevant belastning, och denna belastning sker 
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genom att arbeta med användbar information. Därefter presenteras extraneous load, irrelevant 

belastning som inträffar när man arbetar med irrelevant information. Den sista belastningen är 

intrinisic load, väsentlig belastning, och är till följd av all information som behandlas och samspelet 

mellan de olika elementen. När den kognitiva belastningen överstiger arbetsminnet försämras 

arbetsgången och effektiviteten hos eleverna (ibid.).  

 

Distinktionen av de tre kognitiva belastningarna relevant, irrelevant och väsentlig använde Berends 

och van Lieshout (2009, ss. 347–348) som grund för att utforma fyra bildkategorier som de använde 

i sin studie. Den första bildkategorin ”bare” som översätts till “kal” eftersom denna typ av bild 

saknar grafiska inslag. Denna typ av bild består av abstrakta symboler, exempelvis siffror och 

likamedtecknet. Bilder under den kala kategorin förmedlar redan den abstrakta representationen 

som egentligen ska utformas efter att eleven har läst och bearbetat texten. Alltså kan dessa typer av 

bilder vara avslöjande i problemlösningsuppgifter då bilderna ger den abstrakta representationen 

till eleverna (se figur 1). Den andra bildkategorin är ”useless” som framöver kommer benämnas 

“otillämplig”. Denna typ av bild bidrar inte med siffermässig information eller kompletterande 

information till problemslösningstexten. Den tredje bildkategorin ”helpful”, hjälpsam på svenska, 

liknar kategorin “otillämplig” enligt Berends och van Lieshout (2009) med undantaget att en 

hjälpsam bild innehåller siffermässig information som också finns i texten. En hjälpsam bild kan 

således en elev analysera för att hitta siffermässig information som eleven i sin tur kan kartlägga till 

uppgiftens innehåll. De resterande visuella inslagen ignoreras som i de otillämpliga bilderna. Den 

fjärde och sista bildkategorin benämns ‘‘essential’’ och översätts till ”väsentlig”. Väsentliga bilder 

samspelar med skriften i och med att eleverna behöver förstå både bilden och skriften för att ha 

möjlighet att lösa uppgiften.  

 

 

                         Figur 1. Exempel på uppgifter utifrån Berends och van Lieshouts (2009) fyra bildkategorier. 
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Det Berends och van Lieshout (2009) undersökte i sin studie var hur de olika bildkategorierna kal, 

otillämplig, hjälpsam och väsentlig påverkade elevers svar samt hastighet på 

problemlösningsuppgifter med tillhörande bilder. Studien utfördes i Nederländerna med elever i 

årskurs 5. Eleverna var indelade i två grupper där en grupp bestod av elever med god kunskap inom 

aritmetik och den andra gruppen bestod av elever med svag kunskap. Berends och van Lieshout 

(2009) mätte elevernas svar och hur snabba de var på att lösa problemlösningsuppgifterna. 

Resultaten (Berends & van Lieshout, 2009, s. 350) visade att korrektheten sjönk när de behövde 

titta på bilderna för att hitta väsentlig information. Vidare sjönk tiden över de olika kategorierna 

där uppgifter med kala bilder löstes snabbast, uppgifter med väsentliga bilder tog längst tid att lösa 

medan uppgifter med otillämpliga och hjälpsamma bilder tog lika lång tid att lösa och hamnade 

mellan de kala och väsentliga bilderna tidsmässigt. Generellt var eleverna med god kunskap inom 

aritmetik snabbare, men effekten på alla fyra bildkategorier förblev densamma för båda grupperna 

(ibid.). Berends och van Lieshout (2009, s. 350) menar att användning av bilder som vägleder 

problemlösningsuppgifter kan ha en negativ påverkan på elevers utförande. Kategorierna 

otillämplig, hjälpsam och väsentlig verkade framkalla hög arbetsminnesbelastning (ibid.) eftersom 

eleverna tog in irrelevant information och bearbetade den. Resultaten demonstrerar att 

illustrationer kan sakta ner bearbetningen, men inlärningsprocessen behöver nödvändigtvis inte 

påverkas (Berends & van Lieshout, 2009, s. 352). 

3.6 Modell för att analysera multimodala texter 

Danielsson och Selander (2016) har skapat en modell som de har använt för att analysera läroböcker 

i sin studie. Vidare förklarar Danielsson och Selander (2016, s. 34) att beroende på var 

kunskapsområdet ligger kan olika delar av modellen vara bättre att fokusera på än andra. En del av 

modellen är “Interaction between textual parts” (ibid., s. 26) och är grundläggande för vår analys. Den 

delen förklarar hur text och andra semiotiska resurser kopplas an och hur koherenta de är. 

Fortsättningsvis lyfter Danielsson och Selander (2016, s. 32) fram att olika semiotiska resurser och 

deras förhållande är en viktig aspekt gällande lärandet i multimodala texter samt hur resurserna 

används för att lyfta fram diverse aspekter av innehållet. Författarna menar att när olika resurser 

kompletterar varandra så kan de ge information som säger emot varandra (ibid.).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån två teoretiska utgångspunkter: ett socialsemiotiskt perspektiv och ett multimodalt 

perspektiv. Anledningen till att sociosemiotiken valdes var för att få förståelse om människans 

intention samt önskan att skapa mening med hjälp av olika uttrycksformer (Björkvall, 2019, s. 12). 

Det multimodala perspektivet valdes för att förklara de olika semiotiska resursernas samspel för att 

skapa meningsfulla sammanhang (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 37). 

4.1 Socialsemiotik 

Björkvall (2019) delar upp sociosemiotik i två delar. Socio- som förklarar att det är en socialt orienterad 

teori vilket innebär att allt meningsskapande utgår ifrån människans önskan att tillsammans 

generera mening i sociala sammanhang. Semiotik- beskriver läran om betydelse och i ett semiotiskt 

perspektiv är meningsskapandet funktionellt. Det innebär att människor har ett behov av att 

uttrycka sig betydelsefullt, alltså är intentionen att skapa mening (Björkvall, 2019, s. 12). 

 

Kress och van Leuween (2006, s. 13) betraktar en socialsemiotisk procedur som att språket ‘x’ skapas 

av sociala kontexter ‘y’ eller sociala aktörer ‘y’. Till detta resonemang tillägger de även två punkter 

(ibid.): 

 

1. Kommunikation kräver att meddelanden som deltagare gör är maximalt begripliga i en 

särskild kontext. Därmed väljer de uttrycksformer som de tror kan vara maximalt 

genomsynlig för andra deltagare.  

2. Gällande representationer måste teckenskapare välja former för uttrycket som de har i 

åtanke, former som är rimliga och lämpliga i den givna kontexten enligt dem själva.  

 

Kress och van Leeuwen (2006, s. 13) menar att detta system är praktiskt och beskrivande. De ville 

utveckla ett beskrivande system som kan användas som ett verktyg för visuell analys. Detta verktyg 

kan i sin tur användas i praktiska, analytiska och kritiska syften. Fortsättningsvis nämner Kress och 

van Leeuwen (2006) att pedagoger har uppmärksammat den ökande rollen som visuell 

kommunikation har gällande inlärning av material. Mot bakgrund till detta frågar pedagoger vilka 

slags kartor, diagram, bilder och typer av layout som har störst effekt vid lärandet (ibid.). 

4.2 Ett utvidgat textbegrepp och multimodalt perspektiv 

Tidigare har kunskap gått hand i hand med skriften. Idag, i ett digitaliserat samhälle, behöver dock 

människan reflektera kring de semiotiska resursernas möjligheter att generera och sprida kunskap 

utifrån nya mönster. Idag har vi tillgång till mer än skrift när det handlar om kommunikation. I och 
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med digitaliseringen har människan tillgång till bland annat ljud, stillbilder samt rörliga bilder 

(Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 37). 

 

Begreppet ett utvidgat textbegrepp skiljer sig från text som i vardagligt språk beskrivs som löpande 

skrift och även från den vetenskapliga tolkningen av textbegreppet som är anslutet till skrift och 

talspråk. Ett vidgat textbegrepp inkluderar flera komponenter än traditionell skrift som exempelvis 

bilder, illustrationer och textlayout. Detta begrepp är relevant då meningsfulla texter sällan är 

skapade utan bild, illustration eller annan typ av grafik (Björkvall, 2019, s. 7). Som Björkvall (2019) 

nämnde består det utvidgade textbegreppet av minst två kommunikationsformer som samspelar i 

en text och kan beskrivas som en multimodal text, vilket innebär att texten innefattar flera 

kommunikationsformer som exempelvis: bild, skrift, musik, tal eller rörliga bilder (Björkvall, 2019, 

s. 8).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att genomföra en multimodal läromedelsanalys av matematikläroböcker från 

en vanligt förekommande läroboksserie. Sammanlagt tre läroböcker har analyserats varav en 

inriktad mot elever i årskurs 1, den andra mot elever i årskurs 2 och den tredje mot elever i årskurs 

3. Utifrån den givna tidstillgången har analysen begränsats till det första kapitlet i respektive lärobok 

som analyserats. De semiotiska resurserna som har analyserats är bild och skrift, framförallt 

samspelet mellan dessa. Studien har utgått från följande tre frågor: 

 

1. Hur många bilder finns det totalt i respektive kapitel samt till vilka av Berends och van 

Lieshouts (2009) bildkategorier (kal, otillämplig, hjälpsam och väsentlig) kan bilderna 

hänföras? 

2. Hur många bilder finns det i genomsnitt per sida samt hur ser progressionen ut mellan de 

olika bildkategorierna i de olika årskurserna? 

3. Hur ser progressionen ut gällande samspelet mellan skrift och bild i de olika årskurserna? 
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6. Metod 

6.1 Analysmodell 

Studiens syfte var att analysera bilder samt bildernas samspel med tillhörande skrift. Metoden som 

valdes för denna studie var en multimodal läromedelsanalys av matematikläroböcker. Danielssons 

och Selanders (2016) modell användes med utgångspunkt från interaction between textual parts som 

innefattar hur text och andra semiotiska resurser kopplas an samt hur sammanhängande de är (se 

rubrik 3.6). I och med den angivna tidstillgången är det endast de semiotiska resurserna bild och 

skrift som har analyserats och lärobokens inre karakteristik med fokus på uppgifter (se rubrik 2). 

Begreppet bilder har definierats utifrån Dyrvolds (2016) beskrivning gällande avbildningar vilket 

beskrevs som detaljrika målningar eller fotografier (se rubrik 3.4). Avbildningarna har kategoriserats 

under Berends och van Lieshouts (2009) tre av fyra bildkategorier: otillämplig, hjälpsam och 

väsentlig. Vidare ingår även bildkategorin kal som saknar grafiska inslag enligt Berends & van 

Lieshout (2009). I vår studie är den kala kategorin begränsat till uttryck som är en ”meningsfull 

sammanställning av tecken” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 21).   

6.2 Val av läroböcker 

För att välja läroböcker inför analysen utfördes en enkätundersökning riktad mot lärarstudenter 

som studerade grundlärarprogrammet F-3 termin 6 vid Uppsala universitet. Enkäten bestod av en 

fråga: “Vilka matematikböcker har du använt under dina VFU-perioder?”. Enkäten publicerades i 

den privata Facebookgruppen “F-3 lärarprogrammet ht 17” där samtliga lärarstudenter med 

inriktning F-3 som läser termin 6 är medlemmar men även tidigare lärarstudenter som avregistrerat 

sig från grundlärarprogrammet F-3. Eftersom det fanns en möjlighet att lärarstudenterna bekantat 

sig med flera matematikläroböcker under VFU-perioderna var enkäten utformad med 

flersvarsalternativ samt möjlighet att skriva in valfria läroböcker. Av 102 möjliga svarande svarade 

45 lärarstudenter på enkäten, vilket motsvarar ett bortfall på ungefär 56 %. Däremot måste hänsyn 

tas till att 37 av medlemmar i Facebookgruppen inte fullföljt grundlärarprogrammet och då inte 

säkert fullföljt samtliga VFU-perioder. Majoriteten av lärarstudenterna som besvarade enkäten hade 

använt Favorit matematik under minst ett praktiktillfälle (se figur 2). Endast en lärarstudent valde 

att skriva ett eget svar angående vilken lärobok lärarstudenten använt. Lärarstudenten skrev 

“Någon mattebok för fsk men minns inte vad den hette” vilket inte framgår helt utifrån figur 2 då 

ungefär en tredjedel av meningen saknas. 
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Figur 2. Lärarstudenternas svar på enkäten.    

 

I och med att 42 av 45 lärarstudenter som svarade på enkäten använt sig av Favorit 

matematik ansågs denna lärobok som relevant för lärarstudenter samt pedagoger inom 

Uppsalaområdet. Därav valdes läroboksserien Favorit matematik för analysen. För att undersöka 

frågeställningen valdes en lärobok från varje årskurs 1–3 (se tabell 1). Berends och van Lieshout 

(2009) hävdar att elever med svagare kunskaper inom aritmetiken har svårare att sålla ut det som 

är relevant samt irrelevant (se rubrik 3.5). Därav valdes inte Mera favorit matematik till analysen då 

den är mer avancerad utan den grundläggande läroboken Favorit matematik valdes till analysen. 

För att göra en rättvis jämförelse analyserades höstterminens lärobok från varje årskurs. I 

fortsättningen kommer läroböckerna benämnas som 1A, 2A och 3A (se fullständig titel i tabell 1). 

I och med den begränsade tid som stod till förfogande för detta arbete valdes att enbart analysera 

det första kapitlet i respektive lärobok. 

 

Tabell 1. Analyserade läroböcker åk 1–3.  

Titel Författare Antal sidor i kapitel 1 

Favorit matematik 1A Ristola, Tapaninaho & Tirronen (2012). 34 

Favorit matematik 2A Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi (2012). 38 

Favorit matematik 3A Karppinen, Kiviluoma & Urpiola (2013). 50 
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6.3 Genomförande 

Innan analysen började konstruerades regler för en gemensam utgångspunkt att luta sig mot. 

Reglerna bestod av en lista med olika kriterier som redogjorde för hur bilderna ska analyseras och 

kategoriseras utifrån förhållandet till skriften (se bilaga 1). Utifrån reglerna utförde författarna 

varsin testanalys i läroboken Favorit matematik 1B (Ristola, Tapaninaho, Tirronen, 2012) på 

sidorna 6 till 26 och därefter jämfördes de enskilda resultaten. Utifrån resultaten på den första 

testanalysen redigerades reglerna för att täcka missförstånd och missuppfattningar. Därefter 

utfördes den andra testanalysen på samma sätt som tidigare textanalys utifrån de redigerade 

reglerna. Även den andra testanalysen utfördes i Favorit matematik 1B men på sidorna 27 till 47. 

Denna gång stämde resultaten överens. De två testanalyserna räknades inte med i den slutgiltiga 

analysen utan fungerade som ett verktyg för att konstruera reglerna som den slutliga analysen har 

utgått ifrån. Med de fastställda reglerna påbörjades den slutliga analysen. Denna analys gjordes 

individuellt av författarna på de utvalda läromedlen 1A, 2A och 3A. Bilderna kategoriserades enligt 

Berends och van Lieshouts (2009) bildkategorier kal, otillämplig, hjälpsam eller väsentlig. För varje 

sida som analyserades i läroboken skrevs antalet bilder upp under respektive bildkategori i Excel 

(se figur 3 som ett exempel). Användningen av Excel underlättade jämförandet av de individuella 

resultaten då det tydligt gick att se hur många bilder samt bildkategorier det fanns på respektive 

sida. Under jämförandet av de individuella resultaten upptäcktes avvikande antal under vissa 

bildkategorier på 17 av 122 sidor. Författarna vände sig gemensamt till reglerna för att sedan justera 

misstagen. Samtliga avvikelser berodde på oaktsamhet och gick därför korrigera utifrån reglerna.  

 

 

 

Figur 3. Exempel på hur analysen genomfördes med Excel.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Bell (2016, s. 133) beskriver att reliabilitet mäter om ett tillvägagångssätt eller instrument ger ett 

likvärdigt resultat vid olika tillfällen och dessutom likadana omständigheter. Vår metod är reliabel 

i det avseende att den utgår från nedskrivna regler. Eftersom analysen har genomförts enskilt av 

författarna som sedan jämfört resultaten stärks reliabiliteten då resultaten var ekvivalenta. Dessa 
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regler är dock utformade utifrån läroboksserien Favorit matematik och dess design. Om en annan 

lärobok från en annan serie analyseras finns det möjlighet att reglerna måste kompletteras för att 

passa till serien och dess design. I detta avseende är den inte reliabel.  

 

Validitet (alternativt giltighet) är “ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 

den ska mäta eller beskriva” (Bell, 2016, s. 134). Eftersom frågeställningen fungerar som grund för 

analysen som i sin tur fick fram ett resultat som svarar på frågeställningen är denna studie valid i 

grunden.  

6.5 Arbetsfördelning  

En uppdelning har gjorts där varje författare har ansvarat för olika delar av studien. Simon 

Andretzky har ansvarat för forskningsöversikten medan Frida Huss har ansvarat för bakgrunden 

samt teoretiska utgångspunkter. Trots det uppdelade ansvaret av dessa rubriker har författarna läst 

igenom alla avsnitt och redigerat vid behov. Resterande avsnitt har författarna haft ett gemensamt 

ansvar för.  

6.6 Etiska överväganden 

När forskning bedrivs finns det fyra riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017, ss. 40–41) lyfter som 

viktiga och som forskare bör ta hänsyn till. Sekretess förekommer ifall uppgifter skyddas av lagen, 

som regel i offentlighets- och sekretesslagen. Annars är allmänna handlingar som regel tillgängliga 

för allmänheten. Tystnadsplikt gäller när uppgifter är sekretessbelagda (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

40). Anonymitet förekommer när uppgifter som kan identifiera en specifik individ tas bort. Det kan 

exempelvis vara att namn eller andra personuppgifter inte publiceras. Den sista riktlinjen är integritet 

och handlar om att skydda individens privatliv (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41).  

 

I denna studie behövdes ett av Vetenskapsrådets fyra riktlinjer tas hänsyn till, anonymitet. Utifrån 

anonymitetsprincipen utfördes enkäten riktad mot lärarstudenter om läroböcker anonymt. Utifrån 

den givna informationen var det omöjligt att säga vilka personer som svarat på enkäten. Detta 

påverkar inte resultatet. I och med att denna forskningsmetod består av en läromedelsanalys, som 

undersöker läroböcker, behövs inte hänsyn tas till de resterande riktlinjerna sekretess, tystnadsplikt 

samt integritet.  

 

Upphovsrätt är det svenska begreppet för “copyright”. Patent- och registreringsverket (PRV, u.å.) 

beskriver att upphovsrätten skyddar det som människan skapat, exempelvis litteratur, musik eller 

byggnadskonst. I denna studie förekommer det en bild (se figur 1) som är egenproducerad av 

författarna men inspirerad av Berends och van Leishouts (2009, s. 347) figur 1. Det framgår i vår 
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studie (se rubrik 3.5) att bilden utgår ifrån Berends och van Lieshouts (2009) studie. Utöver detta 

har denna studie genomgående tydliga referenser enligt harvardsystemet.  
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7. Resultat 

Resultaten från analysen av de olika läroböckerna redovisas genom två tabeller och därefter sker 

en procentuell jämförelse genom tre cirkeldiagram som tagit hänsyn till antalet sidor per kapitel. 

7.1 Antalet bilder i respektive lärobok samt bilder per sida 

I läroboken 1A fanns det 320 bilder i kapitel 1 som bestod av 34 sidor, vilket motsvarar ungefär 

9,4 bilder per sida (se tabell 3). Resultatet från analysen av 1A (se tabell 2) visar att majoriteten av 

bilderna, de hjälpsamma och väsentliga, är bilder som har ett samspel med texten och befinner sig 

i ett multimodalt sammanhang. De kala samt otillämpliga bilderna som saknar samspel med texten 

utgör en liten del av antalet bilder i 1A.  

 

I 2A bestod kapitel 1 av 38 sidor och 520 bilder, vilket motsvarar ungefär 13,7 bilder per sida (se 

tabell 3). Av samtliga bilder hade 213 (hjälpsamma och väsentliga) ett samspel med texten och var 

multimodala medan 307 bilder (kala och otillämpliga) saknade samspel med texten (se tabell 2).  

 

Kapitel 1 ur läroboken 3A innehöll 50 sidor med totalt 570 bilder, vilket motsvarar 11,4 bilder per 

sida (se tabell 3). I detta kapitel genomsyrar bilderna som saknar samspel med texten, framförallt 

de kala men även de otillämpliga (se tabell 2). Det var endast 118 av 570 bilder som hade ett samspel 

med texten och förekom i ett multimodalt sammanhang i 3A. 

  

Tabell 2. Antalet bilder och vilka kategorier de tillhör från respektive lärobok. 

Lärobok Kala Otillämpliga Hjälpsamma Väsentliga Totalt 

Favorit matematik 1A 14 41 64 201 320 

Favorit matematik 2A 256 51 17 196 520 

Favorit matematik 3A 413 39 37 81 570 
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Tabell 3. Bilder per sida från respektive lärobok.  

Lärobok Bilder per sida 

Favorit matematik 1A ≈ 9,4 

Favorit matematik 2A ≈ 13,7 

Favorit matematik 3A 11,4 

 

7.2 Procentuell jämförelse 

Nedan redovisas resultatet i procent genom tre cirkeldiagram som är baserade på tabell 2 (se rubrik 

7.1). Cirkeldiagrammens funktioner är att redovisa procentuella skillnader samt underlätta 

jämförelsen av resultaten från varje kapitel. Till skillnad från tabellerna som visar antalet bilder visar 

cirkeldiagrammen de olika bildkategoriernas framträdande gentemot varandra. Cirkeldiagram 1 är 

baserat på resultaten från analysen av 1A (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2012), cirkeldiagram 2 

från analysen av 2A (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012) samt cirkeldiagram 3 från analysen 

av 3A (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013). 

 

En stor skillnad mellan läroböckernas kapitel är att de väsentliga samt otillämpliga bilderna har en 

tydlig minskning för varje lärobok ju högre upp i årskurserna man kommer. De otillämpliga 

bilderna minskar med tre procentenheter mellan varje lärobok medan de väsentliga bilderna har en 

större minskning med 25 procentenheter från 1A till 2A samt en minskning med 24 procentenheter 

från 2A till 3A. Däremot har de kala bilderna en större ökning i andel där de ökar med 45 

procentenheter från 1A till 2A samt en ökning med 23 procentenheter från 2A till 3A. Angående 

de hjälpsamma bilderna så finns det inte någon konstant ökning eller minskning i andel utan först 

en minskning på 17 procentenheter mellan 1A och 2A och därefter en ökning på fyra 

procentenheter från 2A till 3A.  

 

 

 

            

 

 

 

 

           

Cirkeldiagram 1. 
Favorit matematik 1A. 

Cirkeldiagram 2. 
Favorit matematik 2A. 

Cirkeldiagram 3. 
Favorit matematik 3A. 
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8. Diskussion 

8.1 Jämförelse av 1A, 2A och 3A 

Resultatet pekar på att avbildningar (Dyrvold, 2016), de vill säga de bilder som kategoriseras under 

bildkategorierna otillämplig, hjälpsam samt väsentlig (Berends & van Lieshout, 2009), minskar ju 

äldre eleverna blir åtminstone vad gäller det analyserade läroböckerna 1A, 2A och 3A. I 1A 

dominerade avbildningar som utgör 96 % av bilderna som analyserades, i 2A minskade 

avbildningarna till 51 % och i 3A minskade avbildningarna till 28 % (se cirkeldiagram 1, 2 och 3). 

Till skillnad från avbildningarna som minskar för varje lärobok ökar bilder i den kala bildkategorin, 

både i antal och i andel. I denna studies resultat redovisas ett samband mellan ökat antal sidor per 

kapitel samt ökad mängd av kala bilder. Enligt Berends och van Lieshouts (2009) resultat löser 

elever uppgifter med kala bilder snabbare än de uppgifter som innehåller avbildningar. Utifrån 

resultatet kan man även framföra tanken om att elevernas förståelse för matematiska symboler ökar 

för varje lärobok. I och med den ökade förståelsen för matematiska symboler hos eleverna kan 

författarna till läroböckerna koppla skrift och kala bilder på ett nytt sätt. Vilket berör denna studies 

forskningsfråga: hur ser progressionen ut gällande samspelet mellan skrift och bild i de olika 

årskurserna? I och med elevernas utvecklade förståelse för matematiska symboler kan de handskas 

med kala bilder i större utsträckning. Författarna kan då använda sig av flera kala bilder och koppla 

dessa på ett nytt sätt till texten i 3A jämfört med 1A och 2A. Det finns en möjlighet att elever som 

arbetar med 1A och 2A inte har samma utvecklade förståelse av de matematiska symbolerna och 

kan därför inte arbeta med kala bilder i lika hög grad som i 3A.  

8.2 Bilder i multimodala sammanhang 

Denna studies resultat är baserad på en analys som utgick ifrån Danielsson och Selanders (2016) 

analysmodell. Analysmodellen undersökte hur skrift och bild samspelar (se rubrik 3.6). Utifrån 

samspelet mellan skrift och bild skapas en multimodal text utifrån Björkvalls (2019) definition (se 

rubrik 2). Björkvall (2019) beskriver att två kommunikationsformer som samspelar skapar en 

multimodal text och ett multimodalt sammanhang. Berends och van Lieshout (2009) beskriver de 

fyra bildkategorierna kal, otillämpliga, hjälpsam och väsentlig utifrån bildernas samspel med 

skriften (se rubrik 3.5). De hjälpsamma och väsentliga bilderna har ett samspel med skriften och 

förekommer därför i ett multimodalt sammanhang och skapar en multimodal text enligt Björkvalls 

definition (2019). Däremot saknar de kala och otillämpliga bilderna ett samspel med skriften då de 

står för sig själva och saknar då ett multimodalt sammanhang.  

 

Duval (2006) menar att det finns en svårighet att byta mellan olika representationssystem (se rubrik 

3.4) och den här studien behandlade representationssystemen skrift och bild. Svårigheten som 

Duval (2006) beskriver är tydlig i Berends och van Lieshouts (2009) studie som visade att uppgifter 
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med bilder som var beroende av texten tog längre tid att lösa än uppgifter som innehöll bilder utan 

koppling till texten (se rubrik 3.5). Uppgifter med väsentliga bilder tog längst tid att lösa enligt 

Berends och van Lieshouts (2009) studie vilket går att koppla till Duvals (2006) teori om 

svårigheterna med att byta representationssystem. Eftersom väsentliga bilder är beroende av 

tillhörande skrift måste läsaren byta mellan skrift och bild.  

 

Vårt resultat visar att väsentliga bilder minskar för varje årskurs (se tabell 2) men har ändå alltid 

störst eller näst störst plats av de fyra bildkategorierna kal, otillämplig, hjälpsam och väsentlig 

(Berends & van Lieshout, 2009). Selander och Svärdemo-Åberg (2009) skriver om det digitaliserade 

samhället där människan behöver reflektera kring de olika semiotiska resurserna samt deras 

möjligheter att sprida kunskap. En anledning till att väsentliga bilder fortfarande finns kvar kan 

vara att eleverna behöver färdigheten att kunna växla mellan olika representationssystem då vi lever 

i ett digitaliserat samhälle. En annan tanke kan vara att eleverna redan besitter denna färdighet då 

de lever i ett digitaliserat samhälle och kan därför lösa uppgifter där det krävs att byta 

representationssystem. En sista reflektion är att författarna väljer att variera uppgifterna för att 

behålla elevernas intresse genom hela läroboken. Dessa tankarna är baserade på vår studie men 

undersöks inte, det kan framtida forskning undersöka.    

8.3 Samspel mellan kognitiva belastningar och bildkategorier 

Berends och van Lieshout (2009) hävdar att det finns tre olika typer av kognitiv belastning: relevant 

belastning, irrelevant belastning och väsentlig belastning (se rubrik 3.5). Varje avbildning som 

tillhör Berends och van Lieshouts (2009) bildkategorier otillämplig, hjälpsam och väsentlig påverkar 

minst en av de tre olika belastningarna. Relevant belastning påverkas av de väsentliga samt 

hjälpsamma bilderna då relevant belastning påverkas av användbar information. Irrelevant 

belastning och otillämpliga bilder har ett samband då otillämpliga bilder bär på irrelevant 

information som påverkar irrelevant belastning. Den tredje belastningen, väsentlig belastning, 

påverkas av samtliga bildkategorier kal, otillämplig, hjälpsam och väsentlig då väsentlig belastning 

aktiveras genom att sortera information samt se sambandet mellan informationen (se rubrik 3.5). 

Berends och van Lieshout (2009) beskrev även att när den kognitiva belastningen överstiger 

arbetsminnets kapacitet påverkas arbetsminnet negativt. I likhet med Berends och van Lieshout 

(2009) pekar Dyrvold (2016) på problematiken gällande tillfällen där två olika semiotiska resurser 

förklarar samma ämne (se rubrik 3.4). Utifrån Berends och van Lieshouts (2009) tolkning av 

belastningen av arbetsminnet samt Dyrvolds (2016) problematisering angående när två semiotiska 

resurser förklarar samma ämne finns det möjlighet att elever som använder 1A påverkas av alla de 

tre kognitiva belastningarna i högre grad än elever som använder 3A eftersom avbildningarna i 1A 

tar med plats jämfört med 3A. Däremot hänvisar Joutsenlahti och Kulju (2017) till studier som 

pekar på motsatsen. Dessa studier menar att användningen av det naturliga språket samt bilder 

hjälper elever att lösa uppgifter (se rubrik 3.3). Utifrån Joutsenlahtis och Kuljus (2017) tolkning av 
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studierna de hänvisar till visar vårt resultat att avbildningar skulle kunna fungera som ett stöd för 

eleverna. 

8.4 Otillämpliga bilders funktion 

De otillämpliga bilderna bidrar inte med ny information till uppgiftens skrift enligt Berends och 

van Lieshouts (2009). Vårt resultat visar att otillämpliga bilder hade störst andel i 1A och minskade 

sedan i andel för varje lärobok (se cirkeldiagram 1, 2 och 3). Mot bakgrund till att 1A har störst 

andel otillämpliga bilder jämfört med 2A och 3A kan det peka på möjligheten att de otillämpliga 

bilderna är viktiga i årskurs 1 för att göra matematik mer attraktivt och intressant.  

 

Enligt Berends och van Lieshouts (2009) beskrivning av otillämpliga bilder var det bilder som inte 

hade någon koppling till texten. Med utgångspunkt från det sociosemiotiska perspektivet (Kress & 

van Leeuwen, 2006) där människans syfte med kommunikation är att skapa mening borde de 

otillämpliga bilderna ha mening. Författarna till Favorit matematik kan mycket väl, utifrån ett 

sociosemiotisk perspektiv, haft en mening med de otillämpliga bilderna. Författarna kan haft 

intentionen att de bilder som klassats som otillämpliga i undersökningen har funktionen att vara 

attraktiva för läsaren. Detta betyder i så fall att otillämpliga bilder även kan klassas som dekorativa 

bilder (Carney & Levin, 2002), då de har en mening även fast de inte har en koppling till texten (se 

rubrik 3.2). Författarna till Favorit matematik kan ha utgått från Carneys och Levin (2002) 

definition av dekorativa bilder. Då finns det en möjlighet att intentionen med de otillämpliga 

bilderna är att de ska vara attraktiva för läsaren vilket betyder att de otillämpliga har en mening 

även fast de inte har en koppling till texten. Kress (2007) hävdade tidigare att läsarens intresse leder 

den till att läsa på ett visst sätt (se rubrik 3.4). Om de otillämpliga bilderna gör uppslaget intressant 

och attraktivt så kan det resultera i att läsaren fortsätter att läsa istället för att hoppa över uppslaget. 

Att ha otillämpliga bilder kan således påverka läsarna att fortsätta och utan sådana bilder finns det 

en möjlighet att de som läser förlorar intresse. 
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9. Konklusion 

Att köpa in relevanta läroböcker till eleverna är ett av pedagogernas uppdrag. Tack vare den här 

studien kan andra lärarstudent samt pedagoger få en insikt hur bilder kan ha olika funktioner i 

läroböcker beroende på hur bilderna samspelar med texten. Lärarstudenter och pedagoger kan även 

ta med sig hur olika bilders funktion påverkar elevers kognitiva belastning enligt Berends och van 

Leishouts (2009) tre kognitiva belastningar: relevant belastning, irrelevant belastning och väsentlig 

belastning. Detta bör pedagoger ta med sig i sitt val av läroböcker men även andra läromedel som 

innehåller bilder. Även när pedagoger producerar egna läromedel bör de reflektera över bildens 

funktion samt hur de väljer att använda olika bilder med olika funktioner för att styra elevernas 

kognitiva belastningar. Det är viktigt att överväga bildernas för- respektive nackdelar mot de 

kognitiva belastningarna. Det kan exempelvis vara ett aktivt val att ta med en otillämplig bild för 

att väcka ett intresse hos eleverna även fast den irrelevanta belastningen kan påverkas.  

 

Vidare kan man diskutera bildernas funktion i läroböcker tillsammans med eleverna. Önskan är att 

öka elevernas förståelse för att bilderna i läroböckerna har olika funktioner samt att alla bilder inte 

är lika viktiga för att lösa uppgiften. Tanken är att denna gemensamma diskussionen ska ge eleverna 

ett naturligt verktyg för att sålla mellan relevanta samt irrelevanta bilder för att minska deras 

kognitiva belastning. Detta har den här studien inte undersökt men det skulle vara en spännande 

fortsättning på studien eller så får vidare forskning undersöka detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Regler som förklarar och kategoriserar bilder. 

1. Bilderna kategoriseras utifrån fyra bildkategorier hämtade från Berends och van Lieshout 

(2009): kal, otillämplig, hjälpsam och väsentlig (se rubrik 3.5). 

2. Dyrvolds (2016) förklaring av begreppet avbildningar (se rubrik 3.3) kommer att användas 

för att definiera vad en bild är. 

3. Kiselman och Mouwitz (2008) definition av uttryck (se rubrik 6.1) räknas som en bild under 

kategorin “kal” enligt Berends och van Lieshouts (2009) beskrivning av begreppet.  

4. Bilder som befinner sig i samma ram räknas som en bild.  

5. En ram eller en inramning är i form av en rektangel eller en rektangel med rundade hörn.  

6. Ytterlinjen måste ha en annan färg än bakgrunden i bilden för att det ska räknas som en 

ram. 

7. Ifall ett föremål är inom och utanför ramen kallas det för blödning enligt Nikolajeva (2000, 

s. 80) och då gäller regel 4. 

8. Ifall flera avbildningar förekommer räknas det som en bild ifall avståndet mellan 

avbildningarna är max 0,4 cm. Ifall avståndet är mer än 0,4 cm räknas det som olika bilder.  

9. Inramningar räknas alltid som olika bilder även om avståndet är mindre än 0,4 cm mellan 

varje ram.  

10. Ifall avståndet mellan en avbildning utan ram och avbildning med ram är 0,4 cm eller 

mindre räknas det som två olika bilder. 

11. Kala bilder räknas alltid som olika bilder även om avståndet är mindre än 0,4 cm. 

12. Svarsrutor räknas inte som en bild.  

13. Om en avbildning delas av svarsrutor räknas det som en bild. 

14. Avbildningar av mynt och sedlar som tillhör en uppgift räknas som en bild oavsett avstånd. 

15. Inledande bilder för en ny rubrik kategoriseras utifrån kopplingen till uppgifterna på hela 

uppslaget.  

16. Självbedömningsuppgifter kopplas till hela uppslaget. 

17. Förekommer det flera bilder under en uppgift räknas de som flera bilder men analyseras 

tillsammans i relation till texten även om det är olika bildkategorier.  

18. Inga bilder eller sidor under kapitlet “Sallys hinderbana” räknas med. 

19. Bilder som hänvisar till digitala länkar räknas inte med.  
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