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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur meningsskapande resurser såsom text och bild ur 

ett multimodalt perspektiv samspelar i matematiska uppgifter. Detta undersöks i matematiska 

läroböcker från dels 1980-talet och dels 2000-talet. Uppgifterna väljs ur två kapitel som innehåller 

uppgifter som berör enheter och skala. Studien är vidare skriven utifrån ett sociosemiotiskt 

perspektiv på multimodalitet som genomsyrar analysen av materialet och detta görs genom att 

använda kvalitativ textanalys. Utifrån resultatet framgick det att uppgifterna har ett lägre samspel 

mellan de meningsskapande resurserna i de multimodala texterna, vilket innebär att text och bild 

tillsammans med andra semiotiska resurser fick en större betydelse på egen hand. I samband med 

att uppgifterna, text och bild, uppnådde ett högre samspel ingick även andra semiotiska resurser. 

Vilket resulterade att resurserna fick en högre betydelsepotential tillsammans än vad de fick var 

för sig och det ledde till att en interaktion skapades mellan de meningsskapande resurserna. I 

samband med att handlingarna integreras på högre nivå uppnåddes en kommunikativ handling 

mellan individen och den multimodala texten. De förändringarna som fanns i de valda 

läroböckerna var att 2000-talets matematik lärobok innehåller fler semiotiska resurser än 

läroboken från 1980-talet. De matematiska texterna var multimodala och utifrån teorin 

sociosemiotisk framställdes ett meningsskapande när individer använder en kombination av 

semiotiska resurser, vilket resultatet har visat.  

 

Nyckelord: multimodalitet, semiotik, textanalys, samspel, förändringar  
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1. Inledning  

Begreppen text och bild är något som vi människor dagligen möts av på olika sätt, där medier är ett 

sådant sätt. Definitionen av begreppen text och bild är självklar därför att text innehåller ett 

skriftspråk med konkreta ord och där bilder innehåller gestalter och föremål som har ett syfte. Dessa 

medier som vi dagligen möter brukar ofta bestå i en kombination av text och bild som går att hitta i 

tidningar, tidskrifter, sagoböcker och läroböcker med flera. Variationen av de olika tryckta medierna 

som vi dagligen möter är multimodala och de har fått en stor spridning de senaste åren. Definitionen av 

multimodalitet är att den information vi tar del av uttrycks på olika sätt genom olika modaliteter, 

såsom skrift, tal, bild och andra visuella medel. Tillsammans kombineras och skapar dessa medel en 

sammansatt grafisk produkt (Melin, 1995 i Holsanova, 1999:177ff).  

På grund av teknikens framväxt är vi ständigt omgivna av datorer och mobiltelefoner och dessa 

prylar hjälper oss att lätt komma åt olika typer av information som innehåller olika modaliteter. Det 

har blivit en naturlig del att inkludera tekniken i våra privata liv och det har också blivit en del i 

skolans verksamhet. I skolan använder lärare tekniken som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen 

och i en del skolor används tekniken av eleverna själva, som egna surfplattor eller datorer där 

undervisningen sker med hjälp av digitala hjälpmedel. Hur kan det traditionella sättet att arbeta med 

texter i läroböcker utvidgas att bli mer multimodala? För att uppnå kursmålen i matematik och möta 

elevernas intresse kan olika metoder användas. Tillvägagångssättet ska därför i första hand handla om 

att arbeta utifrån multimodalitet som berör olika kommunikationsformer.  

Multimodalitet som begrepp förekommer sällan i skolans arena, istället förekommer 

multimodalitet som en form av termen det vidgade textbegreppet. I läroplanen dyker denna term upp 

där en text innefattar flera andra sätt att både kommunicera och dokumentera, än det som är 

förutfattat.  Kommunikation och dokumentation görs endast genom nedskrivet talat språk 

(Skolverket, 2007). Syftet med denna uppsats är att undersöka meningskapande resurser som text 

och bild. Vidare undersöks användandet av meningskapande resurser i matematiska läroböcker 

och hur samspelet ser ut när de kombineras. Intresset sträcker sig även att undersöka hur bruket 

av meningskapande resurserna förändrats de senaste 30 åren i matematiska läroböcker. 
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2. Bakgrund 

Undervisningen i matematik förknippas ofta med traditionell läroboksbaserat 

informationsutlärning där eleverna läser textbaserade matematikuppgifter och arbetar i olika 

övningsböcker. Eftersom det i Sverige har funnit en rad olika rullande läroplansreformer, det vill säga 

när läroplaner ändras och uppdateras, ändras även undervisningsformer och kravet på dem 

(Skolverket, 2000). I och med den nya läroplanen 2011, Lgr 11, har innehållet och kraven ändrats från 

att omfatta bara rena kunskapskrav till att kraven förutsätter att lärare och elever i dagens samhälle 

ska skapa och utveckla förmågan att använda olika tekniska hjälpmedel i undervisningen (Skolverket, 

2000).  

Med utgångspunkt i kunskapskraven i matematik för årskurs sex ska elever enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ”[…] redogöra för och samtala om 

tillvägagångssättet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder bilder, symboler, tabeller, 

grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget” (Lgr11, 

2011:69).  Vilka resurser för lärande bör användas för att elever ska nå kunskapskraven och vilka 

läromedelsätt ska de innehålla? Läromedel som term i skolförordningen från 1971 beskrevs som 

alla de resurser som kunde användas i undervisningen och det kunde röra sig allt från en lärobok 

till det praktiska, att sy kläder.  Definitionen rörde sig mest om de olika former av basläromedel 

som innefattade läroböcker, kursböcker, arbetsinstruktioner med flera. Det har däremot skett en 

utveckling av begreppet läromedel som idag rymmer allt från texter till andra resurser som tidningar, 

datorer, filmer, spel med flera. Innebär detta att det bör finnas en användning av olika läromedel i 

matematik undervisningen ur ett sociosemiotiskt perspektiv? Betyder detta att lärande ske utifrån ett 

multimodalt perspektiv som ”syftar dels på att allt fler medier används, men också på att allt större 

tonvikt läggs på att förstå både hur verbaltexter, bilder och ljud kan vara informationsbärare” 

(Skolverket, 2012).  

I denna uppsats är det fokus på begreppen multimodalitet, meningskapande och samspelet 

mellan modaliteterna text och bild. Denna uppsats syftar till att undersöka de multimodala 

texterna i matematiska läroböcker, hur bruket av meningskapande resurser text och bild används, 

hur de samspelar och vilken förändringen som skett kring bruket av meningskapande resurser 

som text och bild sett ut de senaste 20 åren.  

Text och bild får en effekt i medier när de startar ett samspel som inte bara behöver vara på 

ett tryckt papper eller digitalt utan samspelet uppmärksammas i betraktarens medvetande. 

Samspelet mellan text och bild i mediet utgör en förutsättning för att förmedla ett budskap i den 

information som ges vare sig det är en reklamtext eller nyhet, den ska nå fram med den avsedda 

effekten som finns i samspelet. Samspelet mellan text och bild har fått en gemensam beteckning, 

text, som innebär sammanflätning och kallas numera för det vidgade textbegreppet (Bergström, 2010:97).  
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För att elever ska få skolframgång i skolans diskurs gäller det att elever får ett medvetet 

språkstöttande gällande skolarbetet om det inte finns stöd hemifrån. Det viktiga med att arbeta 

med verbalspråket är att elever får stöd i mötet med andra ämnesdiskurser. Ett meningsskapande 

arbete sker när elever får stöd i ett vidare multimodalt perspektiv. Ett arbete som sätter fokus på 

detta, där verbalspråket tillsammans med andra modaliteter uppmärksammas. Resultatet av detta 

leder till att flera elever gynnas förutsatt att de får stöd och utmanas efter sina egna 

förutsättningar. Det kräver dessutom att pedagogen har den kunskapen och medvetenheten att 

stötta med modaliteter för att skapa meningskapande i arbetet (Kristina Danielsson i Wedin & 

Hedman 2013:177). 

De olika modaliteterna som används för kommunikation är också meningsskapande resurser när 

de kombineras. Men för att kombinationen av dessa former ska uppfylla ett meningsskapande ska det 

finnas ett samband mellan språklig och grafisk form. Multimodalitet går att studera inom olika 

discipliner men för denna uppsats kommer multimodalitet studeras utifrån ett lingvistiskt perspektiv, 

semiotiska disciplinen. Valet av denna disciplin bygger på en grund där det länge funnits en tradition 

att analysera olika teckensystem, språk och bilder. Inom denna tradition har det även förekommit 

studier som har analyserat relationen mellan det verbala språket (skrift och tal) och bildspråket 

(Barthes 1980, Eco 1971 i Holsanova, 1999:177). Det finns även studier som pekar på att det finns 

likheter mellan verbalspråket och visuella språket när olika texter har studerats (Holsanova, 

1996:65ff).  
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har en relevans till studiens syfte. Den 

tidigare forskningen innehåller studier kring; texten som meningsskapande resurs, multimodalitet 

– en social konstruktion, den visuella kommunikationen och multimodalitet ur ett pedagogiskt 

perspektiv och multimodalitet i klassrummet.  

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Texten som meningsskapande resurs 

Detta kapitel handlar om hur olika författare tolkar textbegreppet och hur begreppet text får en 

mening i det sammanhang som det uppstår i.  

 

För att en text ska bli en meningskapande resurs måste begreppet text förklaras. Clifford Geertz 

(Geertz, 1973:52) är ett av de största namnen som har definierat textbegreppet. Geertz menar att 

begreppet är extremt vidgat i den bemärkelsen att text mer eller mindre finns i allt omkring oss i 

form av ord, symboler, bilder och film. Medierna har en informationsgivande eller kommunikativ 

karaktär och finns till för oss människor för att vi skapa mening och sammanhang i allt omkring 

oss (ibid, 1973:129). Texter kan tolkas i allt vi möter såsom allt från konkreta föremål till vår 

kultur. För att skapa mening och försåtelse för den värld vi lever i och den kultur vi är en del av 

och samtidigt uttyda allt vi ser som text påverkas av det sociala sammanhang vi befinner oss i 

(ibid, 1973:17). Kulturen som text menar Geertz är flera olika meningskapande system som 

produceras och utvecklas inom de olika kulturer som funnits under historiens gång. Vidare 

inkluderas dessa texter inom ramen för den kulturella och sociala tillvaron de skapas i och 

dessutom inkluderas skaparen av texten och mottagaren. De två ting som skapar mening är 

exempelvis att en mottagare och en text möts och tillsammans skapar ett mönster där de 

samspelar på något plan. Det leder vidare till att det finns ett värde i båda tingens existens det vill 

säga att mottagaren och texten (ibid, 1973:129).  

Samhället är i ständig förändring vad det gäller människor sätt att kommunicera, vara en del av 

kulturen och samspela med texten enligt Caroline Liberg (Liberg, 2007:7). Kommunikationen 

mellan människor sker som ett utbyte av information och erfarenheter för att genom sin tillvaro 

skapa mening och förståelse. Med tiden sker denna kommunikation genom de olika medierna 

som finns i samhället och redskapen kommer till användning utifrån den situation och mottagare 

som finns i meddelandet (ibid, 2007:8).  

Vi använder och utvecklar semiotiska system när vi skapar mening som vi gör genom vårt 

språk både det verbala och det icke-verbala språket. Textbegreppet är extremt vidgat och 
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meningskapande vilket inrymmer talspråk, skriftspråk och bildspråk som är verbala och icke-

verbala (ibid, 2007) Liberg menar vidare att ”bildspråket är ett unikt språk som alla människor på 

olika sätt kan uttrycka tankar och idéer genom. Det är därmed väsentligt genom både sin 

identitets- och kulturskapande funktion” (ibid, 2007). Det vidgade textbegreppet är ett begrepp 

som sedermera innefattar uttrycksformer som inte längre behöver skrivas med ord på papper 

utan meningskapande kan komma att uttyckas genom många olika uttycksformer som exempelvis 

bildspråket (ibid, 2007:9).  

 

3.1.2 Multimodalitet – en social konstruktion  

Detta kapitel handlar om hur olika författare tolkar begreppet multimodalitet men också hur ett 

multimodalt lärande finns i klassrummet.  

 

Beskrivningen av en skriftspråklig text har i tidigare sammanhang används av begreppet 

monomodalitet. Utvecklingen under de senaste decennierna visar hur detta begrepp i snabb takt 

har utvecklats till multimodalitet för skrivna texter i olika sammanhang. Dessa texter som finns i 

medier och i skolan har blivit allt mer multimodala i form av olika typer av experimenterande 

bilder, typografier, layout, färger (Kress & van Leeuwen, 2001:1).  

Två framstående forskare inom området för multimodalitet är Selander & Kress (2010), och 

de definierar begreppet utifrån dess användande av olika typer av resurser som finns tillgängligt i 

undervisningssituationer och omvärlden. Användandet av resurserna som avgörande bör hjälpa 

eleverna att skapa mening genom tolkning av exempelvis en situation eller en text. En ytterligare 

definition av multimodalitet görs av docenten Anders Björkvall som definierar begreppet genom 

användandet av multimodala texter som innebär att dessa texter kan bestå av skrift och bild, men 

även musik och tal. Andra multimodala texter kan vara rörliga bilder som exempelvis en 

musikvideo eller musik i filmer. (Björkvall, 2009:8). Begreppet multimodalitet har därför en vid 

innebörd och kan användas genom flera olika arbetsmöjligheter.  

I vardagen möts vi av olika medier och tekniker som har blivit ett komplement för den tryckta 

litteraturen. Det har därför blivit ett större behov av att använda medier som radio, tv och 

Internet menar Selander & Kress (Selander & Kress, 2010:27). Olika tecken på hjälpmedel har 

förändrats genom historien dock har hjälpmedlen använts på olika sätt med samma syfte. 

Intresset har varit detsamma vilket har varit att förhöja intresset på den kunskap som förmedlas 

för att förstärka det som sades (ibid, 2010:30). Traditionellt sätt har förmedlingen av kunskap i 

skolan varit genom skriftlig kommunikation där läroböcker är ett vanligt och tydligt exempel på 

detta.  Vår skriftliga kommunikation sker alltmer via olika tekniker som datorer och ur ett 

multimodalt perspektiv tas detta till vara på i undervisningen. Genom att få mer visuella intrycket 

utökas vår skriftliga kommunikation, vilket innebär att läsningen och skapande av egen text 

förändras (ibid, 2010:31). Läroböcker i matematik kan sägas vara multimodal även om det är till 
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en liten del. Däremot innehåller många textböcker idag bilder och det kan betyda att det är en 

satsning i att skapa multimodala texter som innehåller olika tolkningsmöjligheter som i längden 

ger en utökad förståelse hos eleverna. När eleverna gör tolkningar av multimodala texter skapas 

meningsskapande resurser. (Björkvall, 2009: 6).  

3.1.3 Den visuella kommunikationen  

I detta kapitel redovisas hur multimodal analys i praktiken genomförs och tänkaren bakom detta 

är Anders Björkvall (2009). I avhandlingen redogörs visuell kommunikation och multimodal 

analys i praktiken där Björkvall lägger fram argument för hur verbala och visuella resurser 

analyseras.  

  

Det verbala språket har en självständig funktion inom ramen för semiotiska resurser. De 

semiotiska resurserna fungerar som ett slags byggmaterial som ska vara tillgänglig vid skapandet 

av texter och betydelser. Inom ramen för de semiotiska resurserna eller modaliteterna är skrift 

och bild de semiotiska modaliteterna som är mest utvecklade (Björkvall, 2009:15). Eftersom det 

verbala språket har en självständig funktion har bilder också ett sätt att skapa betydelser på 

ungefär samma sätt som verbalspråket. Bilder har en slags grammatik och enligt Kress & van 

Leeuwen i Björkvall, kallar de detta för ”den visuella designens grammatik” (ibid, 2009:17). De 

menar att det visuella grammatiken beskriver genom avbildande element där platser, människor 

och föremål används för att kombinera visuella meddelanden, på samma sätt som språkets 

grammatik istället beskriver det verbala språket med meningar, satser och texter (ibid, 2009).  

Texten har tre metafunktioner för att uttrycka betydelser av skriften och bilden och dessa är 

den ideationella, interpersonella och textuella funktionen. Med hjälp av den ideationella 

metafunktionen kan individer skapa sig olika versioner av verkligheten som gör att de kan avbilda 

och beskriva vem som handlar mot någon annan och även beskriva ett föremåls position i ett 

rum. Deltagande i sociala aktiviteter tillhör också den ideationella metafunktionen, det är då 

människor kan ställa frågor till varandra. När dessa personer uppnår en social interaktion betyder 

detta att det finns en interpersonell metafunktion som inkluderar attityder som kan uttryckas i både 

skriftspråket och bilder. Den textuella metafunktionens betydelser kan knytas samman med hur de 

ideationella och interpersonella betydelserna hänger ihop och hur funktionerna i kommunikativa 

sammanhang fungerar som texter. För att dessa texter ska fungera som meddelanden måste de 

innehålla en kontext för att de ska uppfattas som meningsfulla och motiverade helheter av 

deltagande aktörer i kommunikationen (ibid, 2009:11 ff).  

Det finns bilder som inte har en central roll för meningsskapande som till exempel ett material 

i en tidning. Det kan ställas lägre krav på läsarens förmåga att kunna tolka visuella element såsom 

bilder men högre krav på läsarens förmåga att faktiskt läsa och tolka skriftspråket. För att 

bilderna ska fånga läsarens uppmärksamhet bestäms detta av storlek och placering i materialet. 

Förekomsten av färg på bilderna kan också dra till uppmärksamhet. I skolans värld finns det 
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numera läroböcker där nästan varje sida innehåller bilder.  Det kan ha att göra med den 

expanderade bildanvändningen i olika medier och teknologier och därför har det blivit ett större 

behov av bildanvändandet. De visuella kommunikationsformerna har numera blivit viktigare trots 

att det verbala språket under en lång tid haft hög status i vissa sammanhang i västvärlden 

(Björkvall, 2009:6).  

3.1.4 Multimodalitet ur ett pedagogiskt perspektiv 

Här redovisas argumenten för hur multimodalt perspektiv ser ut ur ett multimodalt perspektiv 

behandlas i Lotta Betjemann avhandling, det visuella språket i lärande sammanhang, (2010) 

 

I pedagogiska sammanhang är en av de viktigaste uppgifterna att skapa mening i urvalet av bilder 

som ett sätt att få uppleva vad andra individer ser och för att kommunicera med omvärlden 

genom denna meningsskapande process. I diskussioner om det visuella språket används det 

verbala språket och i dagens skola bör det därför ges mer utrymme för diskussion om det visuella 

språket respektive den visuella narrativiteten. Det senare innebär en framställning av bilder med 

eller utan text och ljud. Betjemann menar att utrymmet av meningskapande resurser bör ökas i 

skolan eftersom det råder en media expandering och mediala möjligheter, som kan komma att 

prägla kunskapsförmedling i skolan. Skolan kan få ett bredare uppdrag när didaktikens domäner 

utvidgas genom att jämställa det visuella språket med det litterära språket. För att kunna använda 

och begripa det kommunikativa systemet måste vi begripa varje språk. Det visuella språket är 

även ett teckensystem som följer ett regelverk som finns för en skrift, där syftet med det visuella 

språket är att ge uttryck åt det verbala språket. Detta handlar om att uttrycket ska forma det vi vill 

skriva eller säga i bilder och Betjemann menar att ”varje bild blir ett tecken och skapar nya tecken 

som består av två delar: innehåll och uttryck, bilden och dess idé” (Betjeman, 2010:14ff). 

Bildspråket i likhet med det skriftliga språket går att arbeta med och lära sig. Det innebär därför 

att språk inte behöver vara en rutinmässig uppsättning av enstaka tecken. De har att göra med att 

olika teckenläror som finns i semiotiken visar att visuella och verbala tecken inom det lingvistiska 

och visuella teckensystemet bygger på betydelser på samma sätt i både textform och bildform. 

Dock kan skillnaden vara att ge uttryck för betydelserna vanligtvis sker i ord eller i bild (Lotman 

1977 & 1998 i Holsanova, 1999:14ff). 

 

Multimodalitet i klassrummet  

I detta kapitel presenteras argumenten för hur multimodalitet meningsskapande finns i 

klassrummet är något Kristina Danielsson, undersöker i sin avhandling Multimodalt 

meningsskapande i klassrummet (2013).  

 

Förr användes termen det vidgade textbegreppet i tidigare läroplaner och det innefattade inte 

bara skriven text utan också dans, film och bild. Textbegreppet går att använda på flera olika sätt 
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och grundbetydelsen ”är att bokstäver kombinerade till ord, främst på text eller visade på skärm” 

(Danielsson i Wedin & Hedman, 2013: 169) är text. I det vidgade textbegreppet är termen text ett 

avgränsat budskap men det behöver inte bara vara framställd i skrift.  

När man syftar på text med olika framställningsformer eller modaliteter, då talar man om 

multimodala texter, där de olika modaliteterna tillsammans skapar en helhet. En text som är 

framställd med modaliteter innehåller bilder, diagram, talat språk, färg/form och så vidare. Dock 

är alla texter på något sätt multimodala texter. Det är en utmaning att skapa multimodalt 

meningsskapande i klassrummet och i lägre skolår finns det en större tendens i användandet av 

bilder i undervisningen som exempelvis återberättande av sagor.  Detta meningsskapande sätt har 

en mer stöttande funktion. Det är väldigt ofta att illustrationer användes i lägre åldrar för att 

underlätta förståelsen av ett visst innehåll men däremot bör dessa illustrationer granskas med 

kritiska ögon. Anledningen till att illustrationer eller verbal text ska granskas med kritik är att de 

sällan visar en stereotyp bild till exempel hur pojkar och flickor ska se ut. I de högre skolåren finns 

det flera skäl till att kritiskt granska de illustrationer såsom bilder och verbal text utifrån 

stereotyper som framkommer.   

De olika läroböcker som används i skolan kan vara i form av pedagogiska texter inom olika 

ämnen. Ett exempel som Danielsson redovisar är hur pedagogiska texter inom ämnet 

naturkunskap är uppbyggda. I naturvetenskapliga texter visualiseras och konkretiseras de 

abstrakta naturvetenskapliga fenomen, som till exempel ”atomens uppbyggnad respektive 

årstidernas växlingar beroende på jordaxelns lutning” (ibid, 2013:178). Illustrationer som kan 

finnas i de olika läroböckerna kan fungera på olika sätt beroende på vilket ämnesområde det 

handlar om och därför ställs det olika krav i meningsskapande. De pedagogiska texterna som 

innehåller illustrationer kräver att elever förstår vilket innehåll som ges i illustrationen, där de 

genom kritiska ögon kan granska vilken del av illustrationen som innehåller viktig information, 

eftersom vissa illustrationer har den rollen där den fyller en illustrativ eller estetisk funktion. 

Eleverna måste granska textens illustration för att avgöra vilka som är viktiga för den verbala 

informationen som antigen kan finnas i själva illustrationen eller som bildtext. Det behöver inte 

alltid vara så att bildtexten alltid förklarar ämnesinnehållet, istället kan den finnas med som en 

utfyllnad. De viktiga illustrationerna skiljer sig åt mellan de olika ämnena. I vissa lärobokstexter 

som naturkunskap går det att se de illustrationer där meningsskapande är ett högt krav menar 

Danielsson (ibid, 2013).  

Det multimodala i texten kan även framställas med en mängd information genom tabeller som 

ska ge elever en överblick över ett ämne så som exempelvis samhällskostnader i en persons 

livscykel.  De olika meningsskapande resurser som används i exemplet är stapelhöjd, färgkodning, 

höger–vänster i diagrammet och så vidare. Därför krävs det att bildtexten har ett samspel med 

den meningsskapande resursen. Texter som är i hög grad multimodala det vill säga att text och 

bild samspelar, innehåller exempelvis illustrationer och diagram som fyller innehållsrik funktion. 

Danielsson lyfter tydligt fram att en skriven text som inte kombineras med illustrationer av olika 
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slag på något vis också är multimodal som till exempel layouten på en skriven text (ibid, 

2013:180-182).  

I skolan är det inte endast texters uppbyggnad som är rent verbalspråkligt ämnesspecifika. Texter 

i samhällskunskap och naturkunskap kan skilja sig markant där olika former av visualiseringar 

används för att skapa meningsskapande resurser för ämnestexten i läroböckerna. Det gäller att 

elever lär sig hantera andra uttrycksformer än bara verbalspråket i samband med att de ska lära sig 

innehållet och göra språket till sitt för att tolka olika typer av uttrycksformer som bilder, där olika 

färgkodningar, pilar, diagram, staplar används som meningsbärande resurser. De språkliga kraven 

som finns i skolan för de olika ämnena skrivs fram på olika sätt och det har att göra med vilket 

ämnesinnehåll det gäller. En tydlig progression finns inskriven och genomsyrar grundskolans 

pedagogik. Det sker framförallt genom meningsskapande och med hjälp av olika ämnesspecifika 

resurser (ibid, 2013:182). Förutom att elever ska hantera ett verbalspråk som är ämnesspecifikt 

och komplext ska de dessutom hantera de visualiseringar som diagram eller liknande och 

dessutom förstå hur innehållet i visualiseringarna kan framställas på olika sätt beroende på vilket 

syfte man vill att illustrationen ska ha. Olika resurser som används för meningsskapande som är 

kemiskt och matematiskt symbolspråk, abstrakta visualiseringar, diagram och så vidare syftar på 

att det finns multimodala texter i de tekniskt språkliga ämnena. Ämnen som naturorientering och 

matematik som innehåller flera tekniska uttryck, symboler och nominaliseringar är exempel på 

meningskapande resurser. Generellt sätt används det i symbolspråk i ämnesläroböcker som 

matematik och studier har visat att användandet av ämnesspecifik meningsskapande resurser blir 

komplex genom matematiskt symbolspråk, bilder och modeller. Det har att göra med att det allt 

för ofta tas förgivet att elever ska utan speciell vägledning hantera det specifika symbolspråket 

med kombination av bilder och diagram mm. Ett multimodalt perspektiv uppmärksammas då 

elever dokumenterar sina kunskaper och presentera sitt arbete via power-point, där elever 

använder olika semiotiska resurser som bild, ord och färg i olika kombinationer. Genom detta får 

eleverna möjlighet att resonera vilka val de gör och hur deras skrift kan påverka innehållet (ibid, 

2013:184). 
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3.2 Teori 

I detta teorikapitel presenteras den teori som färgar studiens analysmetod och resultat. Studien är 

vidare baserad på en sociosemiotisk teori. Vidare presenteras de semiotiska modaliteterna sätts i 

fokus för denna studie vilka är semiotiska modaliteter som skrift och bild, utifrån teorin redovisas 

huruvida en kommunikativ handling uppstår när modaliteterna uppnår en interaktion.   

3.2.1 Sociosemiotik teori  

Sociosemiotik är socialt orienterad teori och grundaren till denna teori är Micheal Halliday. 

Denna teori innebär att allt betydelseskapande ska vara ”socialt motiverat och grundat i 

människors behov att skapa mening tillsammans med andra” och det innebär att språket och 

kommunikationen ser ut och fungerar som de gör mellan människor i de sociala sammanhangen 

enligt sociosemiotik teori (Björkvall, 2009:12). Teorin är framtagen genom Hallidays projekt om 

socialsemiotisk språkteori där utgångspunkten är sociologi och projektet kretsar kring språk. 

Inom socialsemiotik finns det en funktionell språkteori som handlar om att lyfta fram hur 

individer använder en kombination av semiotiska resurser för att dessa tillsammans i olika 

praktiker användas för meningsskapande. Socialsemiotisk teori bygger på idén om multimodalitet 

(Fristrop Elm, 2012:65). Enlig Halliday (2003) är semiotik ett synsätt inom den funktionella 

språkteorin där språk och tecken brukar betraktas som system som är strikt ordnade. Vidare 

menar Halliday att våra kunskaper och erfarenheter av världen representeras genom användandet 

av språket men också våra sociala relationer och vårt sociala handlande återges som en symbolisk 

helhet i detta (Halliday, 2003:6).   

I verbal språket används begreppet text tillsammans med diskurs innanför de största enheterna för 

semiotik. Begreppet text härstammar från det latinska språket och betyder att något är 

sammanbundet.  Till skillnad från diskurs har text en annan inriktning som ligger på en mimetiskt 

plan (mimetic plane) och diskurs ligger på ett semiotiskt plan. Begreppet text har dessutom ett 

annat viktigt koncept som handlar om vilka system text kan skapa. Den traditionella semiotiken 

har utvecklat begreppet i ett vidare perspektiv då system av tecken har en abstrakt struktur som 

har en realiserande eller representerad karaktär i en text.  Villkoren i ett system har ett värde på 

grund av sin plats i systemet. Samtidigt är ett system i en text under ständig reproducering och 

rekonstruering. Texter är enligt Hodge och Kress både ett material som förverkligas av system av 

tecken och är också under ständig förändring i ett kontinuerligt rum (Hodge & Kress, 1988:6). 

Denna dialektik mellan text och system sker alltid i specifika semiotiska handlingar, det vill säga i 

diskurser. Diskurs i denna mening är den plats där sociala former av organisation samarbetar med 
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system av tecken i samband med produktion av texter, alltså reproduceras eller ändras 

uppsättningen av betydelser och värderingar som utgör en kultur. Inom socialsemiotik, 

representerar termerna text och diskurs kompletterande perspektiv på samma fenomen. Både text 

och meddelande betecknar specifika sociala relationer vid tidpunkten för sin produktion och 

reproduktion (ibid, 1988). 

3.2.2 Semiotiska modaliteter skrift och bild  

Skrift och bild benämns som semiotiska modaliteter enligt Anders Björkvall (2009) och när de 

samverkar är de verktyg för betydelseskapande i multimodala texter. Semiotisk modalitet är också 

en organiserad uppsättning semiotiska resurser. Det som menas med semiotiska resurser är att de 

fungerar som byggmaterial och är tillgängligt i skapandet av betydelser och texter. Dessutom är 

dessa resurser ett meningskapande material som ofta används vid kommunikation. När flera 

resurser används samtidigt för att skapa betydelse i texter på ett organiserat sätt kallas detta för 

semiotiska modaliteter. Skrift och bild räknas som de mest utvecklade semiotiska modaliteterna. 

Semiotiska resurser som begrepp används mycket inom sociosemiotiken medan semiotik i 

allmänhet handlar om semiotiska tecken (Halliday, 2003:2ff).  

De semiotiska meningsbärande teckensystem hjälper människor att reflektera, vare sig vi gör 

det ensam eller tillsammans med någon, och vi kan också med hjälp av tecken betrakta och 

beskriva upplevelser som kommer utifrån. Ett tecken kan vara allt från en bokstav till flera 

bokstäver men det kan också vara en bild som blir ett teckensystem då människor bygger system 

med hjälp av olika tecken. Dessa tecken bygger all vår kommunikation och ingår i den semiotiska 

triangeln. Den semiotiska triangel bygger på att tecken utgår från objektet, att vi ser tecken utifrån 

verkligheten till exempel en eld, sedan utifrån en interpretant det vill säga den personen som 

betraktar elden och tolkar den utifrån dess egenskaper i ord och bild. Sist består tecknet av uttryck, 

som visar något, och innehåll (betydelse av något) och detta kan därför brytas ner i tre delar; ikon, 

index och symbol (Bergström, 2010:15). De meningsbärande semiotiska teckensystem menar 

Bergström utgörs av två språk där ”ikon låter oss se något, index ger oss möjlighet att räkna ut 

något och symbolen är ett tecken, som vi måste lära oss” (ibid, 2010:15). Det visuella språket 

utgörs av ikon, index och symboler i det verbala språket. De båda språken är lika på innehållet 

men det uttrycks inte på sammas sätt. Till exempel liknar elden i det visuella och det verbala, 

bokstäverna, har ingen naturlig koppling (ibid, 2010).  

Verbal – och visuellt språk    

Ord inom verbalspråket kan fungera som självständiga semiotiska resurser, det händer även att 

ord kombineras till att skapa en text. Exempelvis är språkets grammatik en resurs som ofta 

används för att organisera ord och utifrån detta skapas nya betydelser i den nya resursen till 
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skillnad från den betydelse varje ord har för sig. Ett exempel på detta kan vara ”hunden jagar 

katten” och ”katten jagar hunden” (Björkvall, 2009:17). Dessa två exempel har en 

betydelsemässig skillnad, först agerar hunden där denne jagar katten, och sedan jagar katten 

hunden. Språkets grammatik skapar betydelser genom att beskriva ord som kombineras till satser, 

meningar och texter. Kan det verbala språket skapa betydelser genom grammatiken det vill säga 

skulle bilder kunna skapa betydelser på samma sätt? Den visuella grammatiken kan genom 

avbildande element beskriva människor, platser och föremål som sedan kombineras till att skapa 

visuella meddelanden (ibid, 2009). Inom det verbala eller visuella språket är dessa meddelanden den 

minsta semiotiska formen eftersom den bygger på en källa och ett mål, en social kontext och 

syfte (Hodge och Kress, 1988:5). Hodge och Kress menar att meddelandet är ”oriented to the 

semiotic process, the social process by which meaning is constructed and exchanged, which takes 

place in what we will call the semiotic plane” (ibid, 1988). Meddelandet handlar om något som 

förmodligen existerar utanför sig självt. Den är ansluten till en värld som den hänvisar till på ett 

sätt och dess betydelse härstammar från denna representant eller en mimetisk (mimetic) funktion 

som den föredrar (ibid, 2009). 

Dock finns det kritik till att bilder också har en funktion att skapa mening som precis som det 

verbala språket skapar mening genom text, meningar och så vidare. Skillnaden är dock att det 

visuella språket har en annan grammatik för att skapa mening enligt flera forskare. Det verbala 

språket har den funktionen med överenskomna regler för hur element såsom satser, ord eller 

andra mindre element som fonem (ljud) eller grafem (bokstäver) kan kombineras. Det vill säga att 

dessa element kombineras för att skapa mening och har därför en tydligare grammatik än den 

visuella grammatiken. Björkvall menar vidare att bilder till skillnad från verbalspråket skapar 

mening ”genom sin direkta likhet med företeelser i världen snarare än genom överenskomma, 

konventionaliserade kombinationer av element” (Björkvall, 2009:18) och detta utgör därför en 

central skillnad mellan verbal språket och det visuella språket gällande att skapa meningsbärande 

resurser genom grammatik.  

3.2.3 Interaktion - en kommunikativ handling? 

De semiotiska resurserna som är till för meningskapande kan tänkas upprätta en slags relation 

mellan den tänkta läsaren och vad skaparen bakom texten försöker uppnå. I vissa texter finns det 

en språklig uppmaning som innebär att en mening, som är verbal eller visuell, kan påverka läsaren 

att tycka som på ett visst sätt som skaparen vill att läsaren ska rikta sig mot (Björkvall 2009:29). 

Skaparen av texten kan mer eller mindre kräva att läsaren förhåller sig till det budskap som 

förmedlas. Oavsett på vad som finns på bilden och huruvida det är personer med en viss blick, 

eller om det är föremål på bilden som har starkare färg eller fet stil uppnår dessa medel ett krav 

som skapar mening och som tilltalar läsare. Meningen kan vara att kräva mer uppmärksamhet 

från läsaren genom den språkliga uppmaningen det vill säga att få läsaren att agera på ett visst 

sätt. Exempelvis kan blicken som personen har på en bild, inneha en central funktion i den 
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visuella kommunikationen. Det innebär enligt Björkvall ”att blicken skapar det sociala 

bandet”(Björkvall, 2009:31) mellan läsaren och personen i bilden, oavsett vad läsaren vill eller inte 

vill. Den visuella kommunikationen som människor skapar genom multimodala texter kan alltså 

skapa en presentation som är nära och långtg borta, och det påverkas av hur läsare förhåller sig 

till de/det som finns i presentationen. Språk- och bildhandlingar har även en relation till 

kommunikativa handlingar (ibid, 2009:31 ff).  

3.2.3 Språkhandlingar  

I M. Hallidays sociosemiotiska språkteori finns det fyra grundläggande språkhandlingar. Den första 

handlingen är frågor som har en förväntad respons i form av ett svar och de andra fyra 

språkhandlingarna har också alltid har en förväntad respons av något slag. Mellan de som 

kommunicerar uppnås en viss typ av relation och den skapas genom en fråga- svar- struktur. 

Oavsett hur frågan ställs i skrift eller i tal, förväntas alltid en respons– ett svar. Ytterligare en 

språkhandling är att använda språket för att framföra ett påstående. Det finns alltså en förhoppning 

hos den som kommunicerar i tal eller skrift att läsaren noterar och överväger påståendet som 

rimligt, och kanske i bästa fall accepterar det.  Ett påstående är också en språkhandling men 

denna handling behöver inte vara alltför interaktiv utan denna grundläggande språkhandling är 

mindre interaktiv än de andra tre språkhandlingarna eftersom det förväntade svaret inte är 

krävande. En språkhandling som berörts i denna uppsats är hur uppmaning kan ske genom 

verbalspråket. När uppmaning sker förväntas läsaren att ta ett åtagande. Exempel på en sådan 

uppmaning inträffar då en person exempelvis ska rösta på blå eller röd allians. Den sista 

språkhandlingen är att erbjuda och har en givande karaktär eftersom något erbjuds och den 

förväntade responsen är att acceptera det som erbjuds (ibid, 2009:32 ff). Alla de fyra 

grundläggande språkhandlingarna, frågan, påståendet, uppmaningen och erbjudandet, är grunden 

för den interpersonella metafunktionen. Björkvall hävdar att dessa grundläggande 

språkhandlingar senare kan bli till specifika språkhandlingar. Det som påverkar att 

språkhandlingarna ska bli specifika är hur de yttrandena uttrycks i en situationskontext det vill säga 

den direkta kommunikationssituationen. Ur en situationskontext kan en uppmaning lätt bli en 

varning då den uttalas i ett sammanhang som kan medföra risker, direkta eller framtida (ibid, 

2009:32 ff) 

När individer interagerar genom verbalspråket kan de träda in i två roller enligt Halliday i 

Björkvall. De rollerna är att ge eller kräva. Rollerna består av två grundläggande talarroller som en 

individ anpassa sig efter då denne interagerar med hjälp av språket. Ett utbyte bör även ske i 

interaktionen där det kan vara ett utbyte mot varor och tjänster eller information(ibid, 2009:33). 

Tabellen nedan visar hur talarrollen och utbyte integreras med de fyra språkhandlingarna:  
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Talarroll  

Utbyte 

 

Varor och tjänster  Information  

Givande Erbjudande  Påstående  

Krävande  Uppmaning  Fråga  

Figur 1: Grundläggande språkhandlingar (Björkvall, 2009:33)  

 

Utifrån de fyra språkhandlingarna ges till exempel givande information genom påstående. När 

talarrollen blir mer krävande och utvecklas av ett utbyte som sker genom handlingen att ställa en 

fråga. För att utbyta varor och tjänster passar detta in på språkhandlingen erbjudande. Dessutom 

kan ett utbyte ske i form av en uppmaning som kräver varor och tjänster (ibid, 2009:33). 

3.2.3 Bildhandlingar  

Eftersom det finns semiotiska resurser som skapar grundläggande språkhandlingar, bör det finnas 

resurser för att utföra grundläggande visuell interaktion i bildhandlingar. I utgångsläget är det inte 

möjligt att uttrycka grundläggande språkhandlingar visuellt.  Det som finns tillgängligt för att 

uttrycka språkhandlingar är genom lexikogrammatiken, som med hjälp av olika kombinationer av 

ord kan ställa en fråga i skrift. Den möjligheten finns inte hos bilder. Bilder har istället resurser 

som används för att skilja mellan rollerna som skapar interaktion. Rollerna uttrycks visuellt och är 

givande eller krävande på samma sätt som rollerna i språkhandling uttrycks. Som tidigare har 

nämns kan karaktärer i en bild med sin blick inneha en central roll för interaktionen. Avbildandet 

av blicken som ser direkt på betraktaren skapar ett krav för bildhandlingen. Denna handling 

kräver att läsaren är uppmärksam för att skapa en social interaktion. Den språkliga uppmaningen 

skapas då kravet specificeras. Däremot om den avbildade karaktären inte möter läsarens blick 

krävs ingen betraktelse. En bild som inte möter läsarens blick uppstå vid tillfället då bilden visar 

att ett ansikte kollar åt ett annat håll eller att en karaktär tittar på en annan karaktär i bilden 

(Björkvall, 2009:36).  När en bildhandling inte kräver något från läsaren, att läsare exempelvis ska 

ostört betrakta karaktärerna, blir detta en handling snarast ett erbjudande eftersom läsaren istället 

ska ”betrakta de avbildade ur en relativt ostörd position” (ibid, 2009:36). I bildhandlingar är 

specificeringsmöjligheterna färre vilket gör att utbyte inte kan ske på samma sätt som det gör i 

verbalspråket. Dock går det att representera erbjudanden i en bildhandling och krav på ett mer 

allmänt plan. De grundläggande bildhandlingarna är mindre omfattande till skillnad från den för 

språkhandlingar (ibid, 2009:37). I tabellen nedan visas de grundläggande bildhandlingar och hur 

de integreras.  
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Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  

Figur 2: grundläggande bildhandlingar (Björkvall, 2009:37)  

 

Trots att bildhandlingarna är få i jämförelse med språkhandlingar går det att utöka 

specificeringsmöjligheterna. Det går att se mänskliga kroppsrörelser i bilder som kan fungera som 

semiotiska resurser och med hjälp av dessa går det att komma åt mer specifika bildhandlingar. 

Språk- och bildhandlingar förekommer tillsammans i multimodala texter och är mer eller mindre 

integrerade. När handlingar integreras på en högre nivå går det att tala om kommunikativa 

handlingar snarare än språk- och bildhandlingar. De kommunikativa handlingarna bidrar till att 

skapa en högre betydelsepotential när språk- och bildhandlingar kombineras än den betydelse de 

har var för sig. Däremot blir den kommunikativa handlingen fortfarande en uppmaning när den 

är tydligt markerad skrift och ackompanjeras av en bild som har en tydligt krav-funktion (ibid, 

2009:38) 
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4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur meningsskapande resurser såsom text och bild ur 

ett multimodalt perspektiv samspelar i matematiska uppgifter. Detta undersöks i läroböcker från 

1980-talet och 2000-talet, med fokus på matematiska uppgifter inom området enheter och skala. 

Vidare undersöks hur samspelet ser ut mellan de meningsskapande resurser som används i 

läroböcker och huruvida de skapar en ökad förståelse eller en multimodal komplexitet? 

 

4.1 Forskningsfrågor 

1. Vilket samspel finns mellan text och bild i matematiska uppgifter ur ett multimodalt 

perspektiv? 

2. På vilket sätt används meningskapande semiotiska resurser där text och bild samspelar 

i läroböckerna?  

3. Vilka generella förändringar har skett rörande bruket av multimodala texter i 

läroböckerna?  

4. Vilka förändringar har skett rörande samspelet mellan text och bild och hur har de 

semiotiska resurserna påverkat de meningskapande modaliteterna? 
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5. Metod  

Tillvägagångssättet svarar mot avhandlingens utgångspunkt som är att undersöka förändringar av 

meningskapande resurser i läroböcker i matematik för årskurs sex. Utgångspunkten för studien 

riktas till att undersöka de semiotiska resurserna i läroböckerna rörande hur samspelet mellan text 

och bild sett ut 1980 – talet och 2000-talet. En komparativ textanalys görs för att undersöka hur 

modaliteterna interagerar och blir multimodala texter. En kvalitativ textanalys underlättar 

undersökningen eftersom analysen i denna studie innebär att tolka matematiska uppgifter.  

 

5.1 Urval och avgränsning  

Metoden för denna studie är att analysera och jämföra multimodala texter matematiska 

läroböcker för årskurs sex, där en av läroböckerna gavs ut under 1980-talet och den andra 

läroboken gavs ut under 2000-talet. Boken från 1980-talet heter Alfa, grundbok E och den från 

2000-talet heter Matte Direkt Borgen 6B (2013). Analysen syftar till att undersöka läroböckernas 

kapitel, dess innehåll och utseende, för att granska hur bruket av multimodala texter förändrats 

från, dels 1980-talet och dels 2000-talet. Det är nödvändigt att beskriva läroböckerna utseende 

och innehåll eftersom det kan vara till fördel i analysarbetet av uppgifterna. Syftet är inte att 

granska läroböckerna i detalj därför att en beskrivning av läroböckernas utseende och innehåll 

kan komma att underlätta förståelse för resultatet som framkommer i studien. Det relevanta är att 

analysera det multimodala samspelet i de matematiska uppgifterna för att behandla frågorna från 

forskningsfrågorna. Störst fokus kommer att ligga på kapitlen som handlar om enheter och skala, 

vilket ger en större variation att hitta och analysera de multimodala texterna som finns i de valda 

matematikböckerna. Ur de olika kapitel i valda läroböcker väljs tre matematiska uppgifter som 

analyseras och sedan jämförs utifrån ett multimodalt perspektiv.  

5.1.1 Kvalitativ textanalys  

Metoden för denna uppsats är en kvalitativ textanalys där analysarbetet syftar att undersöka vilka 

multimodala texter det finns i matematiska läroböckerna. Därefter görs en komparativ analys för 

att tolka och jämföra resultatet av textanalysen av de matematiska textuppgifterna från läroböcker 

(Hellspong, 2001:78). Med hjälp av denna metod undersöks det som är syftet med denna studie 

att undersöka och jämföra vilka slags multimodala texter som finns i läroböcker och hur de 

meningskapande resurserna har förändrats över tid dels från 1980-talet och dels 2000-talet 

undersöks. Valet av metoden lämpar sig främst för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den kvalitativa forskningen bygger på att systematisera undersökningen som 
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innebär att en klassifikation av innehållet i texterna görs om till kategorier (Esaiasson m.fl., 

2012:211).  

Läroböckernas utseende och innehåll 

Läroboken Alfa, Grundbok E mellanstadiets matematik utgavs 1986 och lärobokens framsida som 

innehåller vissa grafiska figurer och avbildade människor, och den enda färgen som används 

genomgående i hela boken är svart och grön. Läroboken har vidare ett innehåll med olika 

områden som multiplikation, division, geometri och problemlösningar och djuprepetition av de 

olika områdena. I läroboken första kapitel, mjukstart, finns det möjlighet för elever att börja med 

uppgifter som är en repetition av det de tidigare räknat i andra läroböcker, i detta fall Alfa, 

Grundbok D. Inför varje nytt delområde finns det problemlösningsuppgifter som handlar om det 

eleverna nyss arbetat med.  I denna bok finns det även extra uppgifter efter varje avslutat område. 

Utseendemässigt är denna lärobok inte färgglad eftersom det inte finns några fotografier som är 

tryckta i annan färg än de bilder som är svart och vita. Det finns de uppgifter som har färgen 

svart och grönt i texten och illustrationerna kan också vara av samma färg. Detta kan visas i 

uppgifter som innehåller diagram där de avbildade djuren har grönt och vitt utseende eller att 

staplarna har olika nyanser av grönt eller svart. Fotografierna i denna lärobok är endast svartvita 

och ibland finns det fotografier som har en utfyllnadsfunktion.   

 

Läroboken Ma Direkt borgen 6B, utgavs 2013 och har en väldigt färgglad framsida där ett fotografi 

visar hur kinesiska muren ser ut i verkligheten och sedan finns den en avbildad illustration av en 

drake. Läroboken inleds med att välkomna eleven och ger denne en överblick av innehållet i 

matematikbok. Boken är även indelad i olika moment som ska likna en borg (borggården, 

diagnos, tornet och rustkammaren, sammanfattning, utmaningen) som låter elever jobba sig 

vidare genom borgen när varje moment är avslutat. Vidare får även elever som arbetar i denna 

matematik lärobok följa familjen Borg, och deras husdjur Arrax. Innehållet i läroboken är tal, 

enheter och skala, cirkeln, problemlösning och målgången och en liten verktygslåda som finns till 

som stöd. Lärobokens kapitel är även utformade efter de moment som ska finnas i borgen och 

avslutas med målgången där eleverna får möjlighet att utmanas mer i de olika områdena. Bilderna 

som finns i denna bok innehåller både färgglada fotografier, illustrationer, staplar, diagram av 

olika slag som gör boken mer levande och intressant. Inför varje kapitelområde får eleverna veta 

vad som är målet med området, vilka matteord som kan dyka upp, och bilderna på sidan visar ett 

nytt kapitel som avslöjar kapitlets tema.  

5.1.2 Metodanalys 

Det insamlade materialet i denna studie analyseras utifrån en kvalitativ textanalys med ett 

sociosemiotiskt perspektiv, textanalys som metod blir förenlig med det teoretiska perspektivet, 

sociosemiotik, där semiotik används i samband med analys av dokument och andra former av 
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data som betraktas som texter. Semiotik är läran om tecken och inriktningen för semiotik handlar 

om att avslöja den dolda meningen som finns i texter, det vill säga tolkande av meningar 

(Bryman, 2007:368). Enligt Bryman (2007) ligger själva styrkan inom semiotik att den uppmanar 

den som genomför analysen att ”se bortom och bakom den uppenbara vanligheten i vardagen 

och dess manifestationer” (ibid, 2007:367). För att kunna analysera texterna och bilderna är 

tolkning av texter väsentlig men också tolkning av det visuella språket.  

Enligt Göran Bergström et. al (2012) är tolkning av texter en viktig del i när en textanalys görs. 

Tolkning av texter måste göras för att få fram en mening ur texten och dess betydelse. I varje 

textanalys ingår praktiskt taget alltid en tolkning och tolkning av en text kan vara mer eller mindre 

invecklad. Svårigheten beror oftast på vilken fråga man arbetar med, vilken karaktär texten har 

och sist vilket syfte man använder sig av i samband med textanalys (ibid, 2007:38ff). Tolkning 

och förståelse bygger på en lång tradition i att använda hermeneutiken som metod för tolkning 

och läsning. Grunden till hermeneutiken ligger i den centrala idén som bygger på att försöka få 

fram, i analys av en text, textens mening genom det perspektiv som skaparen av texten har haft. 

För att ta reda på vilket perspektiv skaparen haft då texten produceras spelar den historiska och 

sociala kontexten en viktig roll. Begreppet hermeneutik härstammar från grekiskans tolka eller 

uttolka (Thomassen, 2007:178). Det som är utgör kärnan i tolkning är hur språkets betydelse 

innebär en objektiv och en subjektiv del, som också är viktigt för att skapa en förståelse av en 

text. Ett tidavstånd mellan dagens läsare och skapandet av en text förekommer alltid.  Texten 

uppnår dessutom en självständighet när den innehåller ett uttalande, vilket utgör ett villkor för att 

en text ska få mening. Vidare måste en väsentlig förklaring tillägnas tolkning av texter eftersom 

textens struktur kompletteras med förståelse för vad texten förmedlar för budskap. Slutligen i 

samband med tolkning av texten är det viktigt att fokusera på vilka möjligheter en text öppnar 

upp och inte vem som skrev texten (Bergström & Boréus, 2012:30f).  

Textanalys handlar om att läsaren måste bilda sig en uppfattning om texten som läses, hur den 

är skriven och hur texten kan användas (Hellspong, 2001:78ff). Många gånger kan läsare vara 

subjektiv i sin läsning vilket påverkar resultatet av textanalysen. Det är därför viktigt att 

genomföra en textanalys där läsaren systematiskt beskriver textens innehåll (Bergström & Boréus, 

2012:30f).   

 

5.1.2 Tolkning av det verbala och visuella budskapet   

Det bör alltid finnas ett syfte när en text skapas och finnas i en kontext som påverkar 

framställningen av text och bild. Vidare är det viktigt att ifrågasätta hur texten kan komma att 

samspela med bilder i form av fotografier och illustrationer. Samspelet mellan text och bild 

skapar en effekt där läsaren uppmanas om den multimodala texten (Bergström, 2010:29). 

Läroböcker i matematik innehåller oftast informationstexter där meningen med 

informationstexterna kan bidra med sakkunskap genom informationsfrågor (Ibid, 2010:30). 
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Textens samspel med bild är viktig eftersom det inte är många texter som kan förmedla ett 

budskap själva och därför kan det ibland kräva att det finns visuella inslag för att budskapet ska 

bli förklarande, fördjupas och för att attrahera betraktaren. Framförallt ska en bildtext alltid 

tillföra en effekt till bilden eftersom det kan peka på en detalj eller berättar något, som inte nämns 

i texten (ibid, 2010:34). 

Perspektiv på hur en bildanalys kan göras handlar om att skilja mellan subjektiva och 

objektiva bilder. Perspektiven finns redan inbyggt i de subjektiva bilderna medan perspektivet i de 

objektiva bilderna saknas eller är otydliga. Kravet på den som betraktar de subjektiva bilderna är 

att de tvingas se de avbildade personerna eller föremål ur en viss vinkel. Det inträffar då 

betraktaren ser de objektiva bilderna vilket innebär att denne också ska betrakta allt som finns i 

bilden. Funktionen i objektiva bilder är att de kan visa en gestalt eller ett föremål i genomskärning 

som i verkligheten är omöjlig att göra. Det finns ett valt och tydligt perspektiv i subjektiva bilder 

som läsaren ska betrakta och perspektivet är precis som i verkligheten men dock är det inte 

möjligt att se precis allt. Björkvall menar det går att utnyttja perspektivet i subjektiva bilder som 

en semiotisk resurs för att bilden skapa interaktiva bilder som ett sätt att i längden avbilda den 

attityd som ska betraktas (Björkvall, 2009:51). 

Bilden precis som texten måste ha ett syfte och ibland kan det vara till nytta att först ha en 

bild för att sedan skriva en text. Viktiga punkter som är att tänka på är vilket sammanhang bilden 

betraktas och hur kan en bild komma att påverka textens budskap. Att visualisera ett budskap 

genom en bild handlar om att bilden ska stötta texten, att det stjälper budskapet, och sist bör 

bilden spela den roll som är avsedd. Tolkningen av bildens roll kan även föda oönskade 

tolkningar. Alla människor som betraktar den multimodala texten är meningssökande och vill 

veta hur olika saker hänger ihop. Därför kan ett kraftigt verbal- och visuellt språk få ett tydligare 

budskap när de samspelar gentemot omvärlden. Människor som finns med i bilder spelar ofta 

huvudrollen och syftet med det är att närbilder på människor i bilder kan skapa ögonkontakt 

vilket leder till att betraktaren får en känsla av delaktighet (Bergström, 2010:49 ff). 
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5.1.2 Analysschema  

Utifrån ett färdigt analysschema som bygger på teorin om interaktion av Björkvall (2009) 

markeras uppgifterna i analysschemat när som språkhandlingar och bildhandlingar. När analysen 

görs av de olika uppgifterna markeras de olika faktorerna i tabellen nedan med fet stil. De 

markeras utifrån vilka typer av faktorer som uppgiften uppfyller för en språkhandling eller 

bildhandling.  

 

Språkhandling    Bildhandling   

 

Talarroll  

Utbyte 

 

Varor & 

tjänster  

Information  

Givande Erbjudande  Påstående  

Krävande  Uppmaning  Fråga  

 

Nedan följer några frågor som fungerar som ett analysverktyg för textanalysen, där texter och 

bilder tolkas utifrån detta analysverktyg. Frågorna har utformats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Analysschemat kommer att vara till fördel när resultatet jämförs mellan de två 

läroböckerna från 1980-talet och dels 2000-talet genom den komparativa textanalysen. En 

komparativ textanalys görs för att undersöka hur bruket av multimodala texter förändrats under 

20 år.  

 

- På vilket sätt samspelar texten med den meningskapande resursen; fotagrafier eller 
illustrationen?  

- På vilket sätt samspelar bilden med texten?  

- Uppfylls en kommunikativ handling i samspelet mellan text och bild? (Bergstöm, 2010:29 ff) 

 

 

 

 

 

 

 

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  
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5.2 Validitet och reliabilitet  

Inom kvalitativ textanalys är det viktigt att framhäva att karaktären i textanalys inte alltid är 

meningsfull i relation till den analys som används i studien. Detta handlar om att det kan finnas 

risker i att forskaren analyserar detaljer och missar att se helheten. Innebörden av validitet avser 

hur väl studien mäter det som man avsett mäta. En bristande validitet skapas om helheten inte 

berörs vilket också gör att tolkaren och mottagaren måste vara överens om att förståelsen av 

texten kan skilja sig ifall att den analyseras på något annat sätt. Det kan därför bli för lite fokus på 

sammanhangets betydelse vilket i längden formar ett validitetsproblem inom kvalitativ textanalys 

(Bryman 2007:257 ff). Den analysmetod som valts är textanalys utifrån ett semiotiskt perspektiv 

som påverkar texternas läsbarhet och hur den som läser förstår innehållet.  

Det går även att diskutera om antalet valda textuppgifter, tre stycken ur två läroboker, räcker 

för att undersöka samspelet i multimodala texter. Textuppgifterna är även av olika 

svårighetsgrader eftersom en bokstavskala används för att gradera nivån av det matematiska 

innehållet i läroböckerna exempelvis Alfa grundbok E och Ma Direkt Borgen 6B. Dock berör det 

matematiska innehållet i textuppgifterna samma område.  

Begreppet reliabilitet förklaras av Stukàt (2005) där han menar att den reliabiliteten avser 

graden av tillförlitlighet i samband med insamlings- och analysmetoden. Det som ifrågasätts är 

huruvida metoden är hållbar och pålitlig (Stukat, 2005:125). 

Det insamlade materialet består av digitala texter ur matematiska läroböcker för årskurs sex. 

Ett foto togs med hjälp av telefonen har gjorts av de valda uppgifterna och är infogade i bilaga. 

Genom att visa en bild på hela uppgiften kan detta höja tillförlitligheten av reliabiliteten. Det som 

också kan påverka studiens resultat är valet av att hantera uppgifter som innehåller matematiska 

uttryck, siffror, ovanliga ord, diagram och mönster som är en del av de meningskapande 

resurserna denna analys ska utgå från. Reliabiliteten kan även påverkas vad gäller den 

komparativa textanalysdelen eftersom läroböckerna avser olika svårighetsgrader med skala A till 

E. Språket kan därför skilja sig i dessa läroböcker eftersom det finns olika grader av komplexitet 

på det matematiska innehållet. Dock är det intressant att undersöka bruket av multimodala texter 

för att undersöka vilken förändring som skett de senaste 20 åren som i valda läroböcker.  

Validiteten i undersökningen förväntas vara god i denna undersökning. Det har att göra med 

att slutsatserna dras utifrån vilket samspel det finns mellan text och bild och hur detta samspel 

har förändrats de senaste 20 åren läroböckernas som utgår från den komparativa textanalysen och 

texttolkningen som valts.  
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6. Resultat och analys  

Resultatet av denna studie analyseras ur ett sociosemiotiskt perspektiv, det vill säga hur 

multimodaliteten i läroböckerna samspelar för ett meningsskapande.  Redovisningen av materialet 

är sammanvävt med analysen resultatet. Resultatet är kategoriserat på ett sätt som redovisar hur  

analysen av uppgifterna görs och hur de placeraas in under språk – och bildhandlingar. 

Kategoriseringen styrker analysen av hur samspelet ser ut mellan text och bild men också hur de 

övriga semiotiska resurserna används och påverkar det multimodala samspelet. Kategoriseringen 

av resultatet bygger utifrån syftet och frågeställningarna för att du som läsare ska kunna se en 

koppling mellan kategoriseringarna och resultatanalysen. Matematikuppgifterna finns som 

bilagor.  

6.1 Resultat och analys av frågeställningar 1 och 2 

Vilket samspel finns mellan text och bild i matematiska uppgifter ur ett multimodalt perspektiv? 

På vilket sätt används meningsskapande resurser där text och bild samspelar i läroböckerna?  

 

Lärobok Alfa, Grundbok E (1986), Uppgift 184 

Språkhandling:    Bildhandling 

 

Talarroll  

Utbyte 

 

Varor & 

tjänster  

Information  

Givande Erbjudande  Påstående  

Krävande  Uppmaning  Fråga  

Figur 1: Alfa, 1986:31 

 

Texten är krävande i form att det är korta meningar och väldigt komprimerad information. Den 

är även krävande då utbytet av språkhandlingar förekommer när en fråga ställs. Uppgiften 

innehåller dessutom meningskapande semiotiska resurserna och förekommer som tecken i form 

av siffrorna och bokstäver som hjälper läsaren att betrakta och beskriva det den upplever som 

kommer utifrån. Däremot finns det varor och tjänster i texten som är erbjudande och har en 

givande karaktär därför att matematiska texter som denna kräver den förväntade responsen; att 

acceptera det som ges. Ett exempel på detta i språkhandlingen genom frågan: hur många l vatten 

pumpade brandkåren bort? Det finns information i texten och bilden som visar en brandman som 

har en pump och därför finns det ett samspel mellan texten och bilden. Bilden är dock subjektiv 

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  
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eftersom det finns avbildade människor i fotografin och dessa ska betraktas ur en viss synvinkel. 

Att få ögonkontakt med de avbildade människorna ur synvinkeln är omöjligt eftersom de har 

ryggen mot betraktaren. Det ända som ska betraktas är översvämningen och brandkåren som 

försöker rädda situationen. Det finns vidare ett subjektivt perspektiv i denna bild eftersom den 

avspeglar perspektivet som den är i verkligheten och därför blir det omöjligt att se precis allt.  

Det finns ett relativt lågt samband mellan texten och fotografin. I texten finns det information 

som säger att Karlssons källare har blivit översvämmat och i bilden framgår det inte tydligt vem 

som är Karlsson. Bilden har en krävande roll vilket innebär att krav finns bakom bildhandlingen. 

Den som läser denna uppgift kommer inte att betrakta denna subjektiva bild eftersom det inte 

finns någon uppmaning i bilden. Det visar på att det inte finns något större samspel eftersom 

handlingarna inte integreras på en tillräckligt hög nivå för att klassas som en kommunikativ 

handling. Texten och bilden har mer betydelsepotential var för sig än tillsammans vilket inte 

attraherar betraktaren.  

 

Lärobok Alfa, Grundbok E (1986), Uppgift 263 

Språkhandling   Bildhandling 
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Varor & 

tjänster  

Information  

Givande Erbjudande  Påstående  

Krävande  Uppmaning  Fråga  

Figur 2: Alfa. 1986:45 

 

Information i denna matematiska uppgift består av att ett utbyte av frågor ställs. I 

språkhandlingen finns det även en språklig uppmaning: lägg märke till att graderingen är gjord i 1000-

tals ton. Talarrollen blir aktiv då skaparen vill att betraktaren ska lägga märket till detta för att 

betraktaren ska kunna svara på frågan. Uppgiften består av två tal (frågor) som betraktaren ska 

besvara. Texten är i hög grad multimodal eftersom uppgiften innehåller illustrationer och diagram 

som fyller en innehållsrik funktion. Informationen återges även i diagrammet och det finns 

illustration på de fiskar som berörs. Diagrammet fungerar som en meningskapande resurs och 

bilden visar är det ett diagram som innehåller stapelhöjd, färgkodning, höger–vänster i 

diagrammet och så vidare. Därför krävs det att texten och bilden har ett samspel för att skapa 

högre betydelsepotential genom den meningskapande resursen, diagrammet. Andra 

meningskapande resurser som är semiotiska i denna uppgift är siffrorna, bokstäver och enheterna 

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  
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och är tecken som hjälper läsaren att betrakta och beskriva det den upplever som kommer 

utifrån. 

Bilden är objektiv eftersom läsaren ska betrakta allt i bilden och har den rollen som är givande 

och erbjudande och kräver ingen djupare betraktelse. Eftersom bilden innehåller illustrationer på 

fiskar och ett diagram som marekeras med starkare färg och fet stil och det ligger därför en 

mening att läsaren ska betrakta bilden med en viss uppmärksamhet eftersom detta uppmanas 

språkligt, och får läsaren att agera på ett visst sätt.  Denna matematiska uppgift har ett högre 

samspel eftersom den innehåller text, bilder och illustrationer som kräver att betraktaren 

uppfattar innehållets syfte. Det kräver i sin tur att betraktaren är kritisk och granskar vilka av de 

meningskapande resurserna som innehåller viktig information. Att kritisera uppgiften har att göra 

med att vissa bilder och illustrationer enbart har den rollen där den fyller en estetisk eller 

illustrativ funktion. Det finns de bildtexter som kan förklara ämnesinnehållet men i vissa fall finns 

den med som en utfyllnad. Denna matematiska uppgift uppfyller en kommunikativ handling 

eftersom den uppfyller en högre betydelsepotential när text och bild samspelar än vad den gör för 

sig.  

 

Lärobok Alfa, Grundbok E (1986), Uppgift 617 
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Figur 3: Alfa, 1986:130 

 

Denna uppgift är en komprimerad och informationsrik och innehåller ett utbyte av 

information och frågor. Frågan i denna uppgift ställs i den korta texten och kräver extra 

uppmärksamhet. Betraktaren måste tolka denna text för att förstå de begrepp som finns i 

uppgiften. Språkhandlingen i denna uppgift är därför krävande eftersom den innehåller 

semiotiska meningsbärande som kan hjälpa betraktaren. De semiotiska resurserna som finns i 

denna uppgift är siffrorna, bokstäver och enheterna och vilka fungerar som tecken som hjälper 

läsaren att betrakta och beskriva det den upplever som kommer utifrån.  

Bilden är objektiv därför att betraktaren kan kolla allt i bilden för att besvara frågan. Det finns 

dessutom illustration på en avbildad människa men det går inte att få ögonkontakt med den 

avbildade människan. Denna bild har ingen potential att attrahera läsaren och fyller enbart 

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  
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funktionen som erbjudande då de semiotiska meningskapande resurserna behövs för att besvara 

frågan. Bilden är därför givande och erbjudande ur en semiotisk synvinkel. I denna bild finns det 

även ett väldigt låg kommunikativ handling eftersom betydelsepotentialet i samspelet mellan text 

och bild inte är hög. Kravet på betraktaren blir att denne måste granska textens illustration för att 

avgöra vilken verbal information som är nödvändig och att denna bild enbart uppfyller en estetisk 

och illustrativ funktion och finns med mer som en utfyllnad. För att bilden ska fungera som en 

meningskapande resurs bör det finnas ett högre krav på bilden.  

 

Lärobok Ma Direkt Borgen, 6B (2013), Uppgift 103 

 

Språkhandling    Bildhandling 

 

Talarroll   

Utbyte 

 

Varor & 

tjänster  

Information  

Givande Erbjudande  Påstående  

Krävande  Uppmaning  Fråga  

Figur 4: Ma Direkt Borgen., 2013:59 

 

Uppgiften handlar om hur lång tid det tar att koka ett strutsägg och läsaren får information och 

har kravet på sig att svara på den fråga som ställs. Det finns även varor och tjänster som är 

givande-erbjudande då uppgiften innehåller ett namn på en person som ska koka ett strutsägg. 

Engelskt klockslag anges i uppgiften och läsaren har några sidor innan denna uppgift fått den 

kunskapen. Informationen är krävande då en fråga ställs och ett svar förväntas.  

Det är ett fotografi som tillhör två andra uppgifter än den som analyserades och det är ett 

fotografi på hur en struts och dennes ägg ser ut i verkligheten. Det finns inte heller många 

meningskapande semiotiska resurser i denna uppgift. Det finns ingen språklig uppmaning i denna 

språkhandling och läsaren kan lösa uppgiften utan att behöva bilden. Bilden finns med som ett 

krav och erbjuds eftersom den tillför något för de andra två uppgifterna. Den har för denna 

uppgift enbart en estetisk funktion De andra två uppgifterna samspelar mer med texten. För 

denna uppgift spelar bilden en objektiv roll. Läsaren behöver inte betrakta bilden för att lösa 

denna uppgift. Bilden är subjektiv eftersom perspektivet i denna bild är att denna precis som i 

verkligheten där det är omöjligt att se precis allt.  

Utifrån en kritisk synvinkel samspelar inte text och bild på en hög nivå. Texten har betydelse 

på egen hand eftersom språkhandlingarna räcker för att lösa uppgiften och bildens roll blir en 

utfyllnad för denna uppgift. Eftersom det är ett lågt samspel mellan text och bild uppfylls inte 

nödvändig information och innehållet i denna uppgift är inte kommunikativ. Texten och bilden 

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  

Krävande  Krav  
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integreras inte på en tillräckligt hög nivå för att uppfylla en högre betydelsepotential. Bilden är 

heller inte en meningskapande resurs eftersom det inte finns ett krav att bilden ska innehålla 

personen som kokar strutsägget. All information finns i språkhandlingen och den verbala 

informationen förklarar uppgiftens innehåll. Däremot finns det specifika språkhandlingar i denna 

uppgift eftersom texten och bilden tillsammans får en funktion när de uttrycks i den 

situationskontext som finns i kapitlet. Kapitlet handlar om safari och texten och bilden illustrerar 

fakta om strutsar. Det finns alltså en direkt kommunikationssituation genom denna kontext.  
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Figur 5: Ma Direkt Borgen, 2013:60 

 

Texten handlar som den tidigare uppgiften om djuren som finns på en safari. Denna uppgift 

informerar att uppgiften kommer handla om några snabba djur och den semiotiska resurs som 

finns tillgänglig är ett diagram som visar sex olika djurs hastighet när de springer (m/s). Övriga 

meningskapande semiotiska resurser som finns i texten och bilden är enheter, staplar, bokstäver 

och siffror. Det är därför viktigt att läsaren granskar vilka resurser som innehåller viktigt 

information för att sedan kunna svara på frågan. Texten uppfyller de flesta funktioner i 

språkhandlingen dock inte funktionerna som givande och påstående. Uppgiften är språkligt 

uppmanande och kräver att läsaren både läser texten och bildtexten för att svara på frågan. 

Språkhandlingen är inte av givande karaktär och den erbjuder information som kräver att läsaren 

betraktar bilden och bildtexten.  

Bilden har en illustrativ och estetisk funktion. Bilden är subjektiv eftersom perspektivet i 

denna bild är att denna precis som i verkligheten där det är omöjligt att se precis allt. Bildtexten 

som finns till uppgiften fyller en viktigare funktion en själva texten eftersom läsaren måste 

betrakta bildtexten tillsammans med diagrammet. Diagrammet fungerar som en meningskapande 

resurs eftersom den innehåller flera semiotiska resurser, stapelhöjd, färgkodning och ett 

avbildande av en människa som fyller en estetisk funktion. Den avbildade människan skapar en 

språklig uppmaning då det finns en pratbubbla i diagrammet med text jag kan springa 10 m/s vilket 

finns till för att betraktaren ska se den avbildade människan ur en viss synvinkel, ur ett subjektivt 

perspektiv.  

Roll  Bildhandling 

Givande  Erbjudande  
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Eftersom denna uppgift innehåller flera meningskapande resurser, texten, bilden, bildtexten, 

enheterna, avbildande människan och diagram finns det ett högt samspel mellan text och bild. 

När de semiotiska resurserna kombineras skapar de tillsammans en högre betydelsepotential 

genom de meningskapande resurserna. Bildtexten förklarar uppgiftsinnehållet eftersom 

språkhandlingen inte räcker till för att förklara.  Denna matematiska uppgift uppfyller en 

kommunikativ handling därför att texten och bilden uppfyller en högre betydelsepotential när de 

samspelar än vad de gör var för sig.  

 

Lärobok Ma Direkt Borgen, 6B (2013), Uppgift 20 
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Figur 6: Ma Direkt Borgen. 2013:42 

 

Denna uppgift tillför inte den nivå av verbal information som behövs och det beror på att 

uppgifterna på denna sida handlar om vikt och omvandlingstabell i uppgifterna stöttar läsaren när 

denne ska omvandla enheterna. Uppgiften innehåller en fråga och kräver att läsaren svarar i 

kilogram. Läsaren uppmanas att kolla på informationsrutan där det finns hjälp att omvandla 

enheterna. I denna grundläggande språkhandling förekommer det specifika språkhandlingar 

eftersom uppgiften uttrycks i en situationskontext där bilden uppmanar betraktaren att ta hänsyn 

till informationsrutan. Informationsrutan fyller därför en innehållsrik funktion.  

Bilden är objektiv och fyller endast en estetisk och illustrativ funktion. De semiotiska 

resurserna som finns på bilden så som siffror och enheter tillför bilden endast funktionen som en 

symbol för frukt. Illustrationen är en meningskapande resurs när den samspelar med de 

semiotiska resurserna som finns i bildtexten. Det kräver att läsaren granskar textens illustration 

för att avgöra vilken av den verbala information som är viktig för att besvara frågan. Bilden 

tillsammans med de semiotiska resurserna förklarar att enheterna ska omvandlas till kilogram. De 

semiotiska meningsbärande teckensystemen hjälper läsaren att reflektera och dessa tecken bygger 

vår kommunikation, där det verbala tillsammans med det visuella har en naturlig koppling.  

Slutligen är bilden erbjudande ur en semiotisk synvinkel, det kräver att frukter finns med för 

att få ett tydligare samspel mellan text och bild. Däremot är det en låg kommunikativ handling, 

eftersom samspelet är lågt och skapar inte en högre betydelsepotential.  
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6.2 Resultat och jämförande analys av frågeställningar 3 

Vilka generella förändringar har skett rörande multimodala texter i läroböckerna?  

 

Det går relativt snabbt att bläddra i läroböckerna för att se vilka likheter och skillnader det finns i 

läroböckerna. En av läroböckerna uppfyller en mer multimodal och färgglad funktion och den 

andra lärobockens funktion är mindre intresseväckande eftersom den knappt finns några bilder.  

Det är relativt enkelt att utläsa om de valda läroböckerna innehåller olika meningsskapande 

resurser och om de är multimodala till en stor eller liten del. I läroboken Alfa från 1986 är 

innehållet till mesta del fotografier, illustrationer och text som är färgat i svart, grönt eller svart 

vitt. Innehållet i läroboken Ma Direkt Borgen 2013 består av olika färger, ljusa som mörka toner i 

texterna och bilderna.  Fotografierna ser också mer levande ut när flera bilder är subjektiva i 

denna och eftersom perspektivet är precis som i verkligheten är det omöjligt att se precis allt. 

 En förändring som går att när man bläddrar i böckerna är att dagens matematik böcker som 

Ma Direkt Borgen innehåller olika teman för varje kapitel. Det tema som gäller för kapitlet 

enheter och skala, handlar om Safari, vilket gör att innehållet i uppgifterna färgas av att 

information och frågor om safari och vad som händer i ett safari område. Det speciella med Ma 

Direkt Borgen till skillnad från Alfa är att inledningsvis presenteras en familj som eleverna får 

följa genom hela boken. Denna lärobok blir därför mer personlig därför att eleverna får följa 

familjen på olika resor på grund av olika kapitelteman i läroboken.   

6.3 Resultat och jämförande analys av frågeställning 4  

Vilka förändringar rörande samspelet mellan text och bild i läroböckerna och hur har de 

semiotiska resurserna påverkat de meningskapande modaliteterna? 

 

En sammanställning av resultatet av frågeställning ett och två ges för att analysera vilka 

förändringar som skett rörande samspelet mellan text och modalitet. Vidare analyseras och 

jämförs bruket av de semiotiska resurserna i uppgifterna för att se hur detta har påverkat 

samspelet mellan text och bild.  

 

Alfa (1986):  

Figur 1: lågt samspel – en lägre betydelsepotential och låg kommunikativ handling 

Figur 2: högt samspel – multimodal med olika semiotiska resurser – hög betydelsepotential – hög 

kommunikativ handling  

Figur 3: lågt samspel – en lägre betydelsepotential och låg kommunikativ handling  

 

Ma Direkt Borgen (2013): 

Figur 4: Lågt samspel – en lägre betydelsepotential och låg kommunikativ handling  
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Figur 5: Högt samspel – en större betydelsepotential med hjälp av flera olika semiotiska resurser, 

skapar en kommunikativ handling  

Figur 6: lågt samspel- en lägre betydelsepotential och låg kommunikativ handling 

 

De uppgifterna som har ett lågt samspel och lägre betydelsepotential uppfyller en relativ låg 

kommunikativ handling och ibland finns inte uppstår ingen kommunikativ handling. Det har att 

göra med att texten och bilden uppfyller en större betydelse på egen hand. De semiotiska 

resurserna som finns i uppgifterna tillför alltid en betydelse för samspelet och därför finns det 

ingen uppgift som inte har en kommunikativ handling. De olika semiotiska resurserna, oavsett 

om det är siffror, enheter, diagram, staplar, avbildade figurer eller människor, uppfyller en 

funktion när de samspelar med de meningskapande resurserna såsom text och bild. Det innebär 

att det finns en betydelsepotential men som inte är hög. De olika semiotiska resurser som nämnts 

skapar högre betydelsepotential när det finns ett högt samspel mellan text och bild eftersom 

uppgiften blir multimodal genom olika meningskapande resurser.   

Förändringarna rörande samspelet i de valda läroböckerna som analyserat är att 2000-talets 

läroböcker tenderar att vara mer multimodala eftersom det innehåller uppgifter som är färgade av 

olika teman. Dessutom finns det fler semiotiska resurser i 2000-talets läroböcker eftersom de 

semiotiska resurserna består av mer färgglada fotografier och illustrationer, tunna och tjocka 

linjer, teman, och så vidare. Det kan i sin tur påverka hur samspelet mellan text och bild ser ut 

eftersom de semiotiska resurserna skapar en högre betydelsepotential i uppgiften.   

De matematiska uppgifterna från Alfa, 1986 är i jämförelse inte lika multimodala som läroboken 

Ma Direkt Borgen, 2013. Däremot finns det semiotiska resurser som inte har förändrats över de 

senaste 20 åren och används fortfarande genom olika multi semiotiska tecken som finns i det 

matematiska symbolspråket, där allt från diagram, algoritmer, enheter och så vidare ser detsamma 

ut över de senaste 20 åren.  
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7. Diskussion  

Studiens resultat i relation till litteraturgenomgången  

Meningskapande sker när exempelvis en mottagare och en text möts och tillsammans skapar ett 

mönster där det samspelar på ett plan. Inom matematik finns det alltid en mottagare som möter 

olika matematiska uppgifter som uttrycks genom olika uttrycksformer. Samspelet mellan 

mottagaren och samspelet av dessa uttrycksformer leder till att det finns ett värde i tingens 

existens det vill säga mottagaren och texten (Geertz, 1987). Resultatet visar att betraktaren måste 

alltid tydligt granska den information som ges genom olika uttyckssätt. De olika uttyckssätten 

uppstår när det finns användning av semiotiska system för att skapa mening. Multimodala texter 

uppstår i användandet av olika semiotiska resurser som är avgörande för att elever ska få 

möjlighet att skapa mening. De kan tolka texterna oavsett hur texten uttrycks i skriftspråk eller 

bildspråk menar Björkvall (2009).  

Eftersom resultatet även visar att matematiska texter innehåller semiotiska resurser som inte 

förändrats de senaste 20 åren, kan detta tyda på att det matematiska symbolspråket är detsamma. 

Det har att göra med att matematik är ett tekniskt ämne som innehåller allt från diagram, 

algoritmer, enheter och så vidare. Texterna i dessa läroböcker har en textuell metafunktion 

eftersom betydelserna kan knytas samman med de ideationella och interpersonella betydelserna 

och detta hänger ihop med hur funktionerna i de kommunikativa sammanhangen fungerar som 

texter (Björkvall, 2009). Av resultatet framkommer det att samspelet mellan text och bild är viktig 

för att det ska få en större betydelsepotential. Samspelet som är lågt mellan text och bild i de 

matematiska uppgifterna har större betydelsepotential var för sig än tillsammans. Detta har att 

göra med att det spelar att texten eller bilden har en central roll för meningskapande och 

tillsammans kan de skapa en kommunikativ handling. Resultatet av uppgifterna kan tolkas på 

många olika sätt, eftersom att alla individer har sitt eget sätt att tolka en text eller bild. Visuella 

inslag i läroböckerna behöver inte alltid betyda att en mening och förståelse skapas. Danielsson 

(2013) menar att det ofta tas förgivet att elever kan hantera det specifika symbolspråket med 

kombination av visuella inslag av bilder och diagram (Danielsson, 2013). Som resultatet visar har 

bilder inte alltid en innehållsrik funktion i den kontexten som texten finns. Många bilder i 

matematiska uppgifter finns ofta till som utfyllnad och är ofta subjektiva eller objektiva. Trots att 

det verbala språket har en självständig funktion, som många matematiska uppgiftet har genom 

algoritmer, har bilder också ett sätt att skapa betydelser på ungefär samma sätt som verbalspråket. 

Det visuella skapar ensam betydelse när bilden beskriver avbildande element där platser, 

människor och föremål används för att kombinera visuella medelanden (Björkvall, 2009). Det 
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som visas i analysen av uppgifterna är att vissa texter som är verbala och där bilderna som är 

visuella, har ett lågt samspel och skapar istället en betydelse för att förmedla ett budskap.  

Sociosemiotik som ett perspektiv i denna uppsats har kommit till nytta då denna teori bygger 

på idén om multimodalitet. Inom multimodalitet finns det semiotiska modaliteter och det är en 

organiserad uppsättning av semiotiska resurser. De semiotiska resurserna fungerar som 

byggmaterial och är tillgängliga i skapande av betydelser och texter (Björkvall, 2009). Som det 

framgår i analysen av resultatet krävs en kombination av semiotiska resurser för att de 

tillsammans med olika praktiker ska användas för meningskapande. Uppgifterna innehåller en rad 

olika semiotiska resurser och i kombinaton med de andra modaliteterna text och bild skapas en 

högre betydelsepotential och den multimodala texten blir meningskapande.  

Interaktionen i multimodala texter uppstår när språkhandlingar och bildhandlingar samspelar. 

Språk- och bildhandlingar har även en relation till kommunikativa handlingar. Av resultatet 

framgår det även att de uppgifter som har ett samspel uppnår högre handling när text och bild 

integreras. En kommunikativ handling uppstår när handlingarna integreras på högre nivå snarare 

än språk och bildhandling enligt Björkvall (2009).  

 

Studiens resultat i relation till pedagogiska konsekvenser 

I matematik finns det tillgång till multimodala texter där eleverna kan mötas av tabeller och 

olika figurer som fungerar som symboler för olika statistiska formler och resultat. Det finns flera 

läroböcker i matematik som är multimodala men det finns även de läroböcker som endast har en 

liten grad av multimodala resurser enligt Björkvall. Det framgår att det finns utmaningar att skapa 

multimodalt meningskapande i klasrummet i äldre årskurser. Kan det bero på att det inte finns 

tillräckliga kunskaper hos pedagogerna att inkludera ett mer multimodalt lärande? Lärande i 

matematik sker ofta genom att räkna i matematikböckerna, göra övningsuppgifter, och lösa 

textbaserade matmatiska uppgifter. Analysen av resultatet visar att det finns ett högt krav att 

eleverna ska kritiskt granska det matematiska innehållet för att avgöra vilken information som är 

viktig, vare sig den är verbal eller visuell. Det kan tyda på att det ska finnas ett större krav att 

elever även granskar de multimodala texterna eftersom både bilder och verbal text kan visa 

stereotypa bilder av hur något skall vara. Därför är det viktigt att elever får kunskaper om hur 

multimodala texter kan granska utifrån de stereotyper som kan förekomma. De multimodala 

texterna som finns i de läroböckerna från 1980 – talet och 2000 – talet innehåller olika 

meningskapande resurser där det finns en användning av olika färgkodningar, höger-vänster i 

diagram och så vidare. Men 2000 – talets lärobok innehåller definitivt mer multimodala texter 

eftersom det finns fler meningskapande resurser som fyller en innehållsrik funktion.  

Det matematiska språket har länge omtalas att vara ett svårt ämne eftersom den innehåller ett 

symbolspråk med multi semiotiska tecken, uttryck och nominaliseringar. Det gör att det 
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matematiska språket blir väldigt ämnesspecifikt. De semiotiska resurserna ska å andra sidan vara 

tillgängliga och fungera som ett slags byggmaterial för att det ska skapas mening och förståelse.  

Eftersom det råder en media exapandering där de mediala möjligheterna är större idag på 2000 

– talet än vad de var under 1980 – talet, kan det komma att prägla kunskapsförmedlingen. Det 

framgår att de visuella kommunikationsformerna under 2000-talet har blivit viktigare trots att det 

verbala språket länge haft en högre status i västvärlden (Björkvall, 2009). Kan ett utökat 

multimodalt lärande genom läroböckerna skapa en ökad förståelse eller finns det större risker att 

den multimodala skapar en slags komplexitet när flera meningskapande resurser används 

samtidigt? Om texter och bilder tillsammans med de andra semiotiska resurserna inte samspelar 

får uppgiften en mindre betydelse och det kan skapa en multimodal komplexitet när 

språkhandlingar och bildhandlingar inte integreras.  

 

7.1 Slutsats och framtida forskning  

Det råder inga förändringar av hur samspelet av de meningsskapande resurserna ser ut i 

läroböckerna, däremot finns det en utveckling av fler semiotiska resurser i läroboken från 2000-

talet. De matematiska texterna har analyserats utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv på 

multimodalitet och ett meningsskapande framställs när individer använder en kombination av 

semiotiska resurser, vilket resultatet har visat. Det finns alltid en interaktion i multimodala texter 

när språkhandlingar och bildhandlingar samspelar, samtidigt som de övriga semiotiska resurserna 

har kommit att utgöra stor del av hur samspelet mellan text och bild ser ut. Läroboken Ma Direkt 

Borgen som utgavs 2013 innehåller fler semiotiska resurser och kan sägas vara mer multimodal 

eftersom det finns andra läromedel som tillhör samma innehåll som finns i boken och 

förekommer i olika format som exempelvis CD-skiva eller via Internet. Slutligen visar resultatet 

även att en interaktion mellan eleven och den multimodala texten skapas när det finns ett samspel 

som kommer når en kommunikativ handling.  

Som en del i framtida forskningen och utveckling av denna studie vore det intressant att gå ut 

i skolmiljön för att undersöka hur lärare arbetar med multimodala läromedel i sin undervisning 

och sedan jämföra flera lärares arbete för att se vilka olika multimodala läromedel som fungerar 

bäst enligt dem.  En annans spännande studie hade varit att undersöka fler läroböcker från 1980 

– talet och 2000 -talet, där man plockar ut flera multimodala texter och låter elever lösa uppgifter 

från 1980 – talet och 2000-talet och prata om vilka uppgifter som är mest givande, alltså om 

uppgifterna uppfyller ett meningsskapande eller är uppgifterna mer eller mindre komplexa när det 

finns tillhörande bilder och semiotiska resurser?  
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