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Sammanfattning 

Denna studie har utgått från ett sociosemiotiskt perspektiv, vilket innebär att 

kommunikationssätten ständigt utvecklas. Detta leder till att nya semiotiska resurser skapas och 

främjar kommunikationen. 

          Syftet med denna studie är att analysera layout i olika läroböcker i matematikämnet som 

används i skolor idag. Syftet är även att analysera läroböckerna utifrån ett perspektiv som gynnar 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  Frågeställningarna som ställs är: 

 

– Hur samspelar bilder och skrift i böckerna? 

– Vilka funktioner fyller de olika bilderna och hur mycket utrymme tar de i böckerna? 

– Hur ser layouten ut i förhållande till vad elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

behöver? 

 

Analysmodellen som användes var baserad på olika frågor som ställdes till läroböckerna. 

Frågorna behandlade vilka semiotiska resurser som fanns i böckerna, om bilderna väckte 

uppmärksamhet, hur bilderna samspelade med tillhörande skrift och ytterligare frågor som 

behandlade layouten i relation till elever med NPF. 

          De resultat som uppnåddes var att skrift och bild oftast samspelar genom närhet till 

varandra. Ibland samspelar de även genom färgkodning eller avgränsning genom ramar. Många 

bilder i samtliga läroböcker samspelar med skriften genom att de illustrerar skriften eller att det är 

kopplat genom andra sammanhang, liksom att bilderna ingår i uppgifterna. Många bilder i 

samtliga läroböcker är också dekorativa, utan funktion. Bilder får olika stor plats i de olika 

läroböckerna men genomgående finns det bilder på varje sida. Elever med problematiken NPF 

behöver struktur, tydlighet, avskalade uppgifter, mycket luft på sidorna och få 

distraktionsmoment, samt mycket repetition. På de flesta sidor finns det mer än en bild och 

mycket färg, de dekorativa bilderna kan distrahera elever som har svårt att koncentrera sig, bland 

annat NPF-elever. Andra slutsatser som dragits är att sidorna i några läroböcker är för röriga och 

innehåller för många uppgifter och bilder samt att det är för lite luft på sidorna.  
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1. Inledning 

Som lärare måste man hela tiden göra viktiga val när det gäller undervisningsmaterial. Det finns 

många olika läromedel, men hur vet man vilka som är bra och som hjälper eleverna? Sverige har 

idag ingen organisation som granskar de läromedel som används i skolorna, detta är upp till 

läraren. 

          Vi är två lärarstudenter, Elin Lundberg och Emelie Jönsson, som läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet F-3 på Uppsala universitet. I vårt sista självständiga arbete har vi valt att 

göra en läromedelsanalys av matematikläroböcker för att vi som lärare vill få en större erfarenhet 

av att analysera läromedel samt för att redan verksamma lärare ska få en inblick i hur man kan 

analysera läromedel. Pettersson (2008, s. 74) skriver att vi uppfattar bilder snabbare än vi kan 

förstå innehållet i skrift, eftersom det i regel tar längre tid att läsa skrift än en bild. Bilder finns 

överallt och vi reagerar emotionellt på bilder innan vi hinner analysera dem (Ibid., s. 124). Då 

bilder är så centralt i samhället idag behöver vi lära oss att tolka dem, därför har vi valt att 

analysera läroböckerna utifrån bilder och multimodalitet. 

          Då studien är genomförd av två författare har arbetet till viss del delats upp, däremot har vi 

båda granskat olika teorier och tidigare forskning. Detta bearbetades sedan gemensamt och all 

text är en produkt av samarbete. Det går därmed inte att skriva vem som har gjort vad. 

          Vi vill rikta ett tack till Danielle van der Burgt som handlett vårt arbete och kommit med 

mycket konstruktiv kritik och hjälpt oss förbättra uppsatsen under skrivandets gång.  
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2. Bakgrund 

”Multimodal kommunikation eller kommunikation med hjälp av olika slags tecken och olika slags medier 

blir allt viktigare.” skriver Selander & Kress (2010, s. 28) och faktum är att de flesta texter som idag omger 

oss är multimodala, vilket innebär att texterna bland annat innehåller både skrift och bilder. Björkvall 

(2009, s. 9-10) menar att det är viktigt, framför allt för lärare, att kunna läsa, tolka och undervisa inte bara 

utifrån, men även om texterna. Även Aronsson (1983, s. 8) skriver att det är viktigt att lärare undervisar 

om hur man kopplar ihop bild och skrift så att de stödjer varandras sammanhang eftersom vi alla 

associerar olika. Bilder har en gestaltande förmåga, därför kan de hjälpa oss att strukturera våra tankar 

vilket kan vara hjälpfullt i pedagogiskt syfte (Wallin Wictorin, 2011, s. 220) Pettersson (2008, s. 124) menar 

att läsaren oftast ser det denne är ombedd att se i en bild, därför är undervisning om bilder och bildtexter 

viktiga. 

         Redan 1980 gjorde utbildningsdepartementet en utredning om i vilken utsträckning 

läromedel påverkar och styr undervisning. Resultatet visar att till exempel matematikämnet är 

jämförelsevis styrt av läromedel, bland annat för att lärare visar osäkerhet inom sitt ämne, att 

elever får arbeta på egen hand i matematikboken och att eleverna inte så ofta, eller aldrig behöver 

formulerar egna svar. Detta kan leda till att läromedlen får ett negativt inflytande i undervisningen 

(Utredningen om läromedelsmarknaden, 1980). 

         Statens Institut för Läromedel (SIL) fanns för att granska de läromedel som skulle användas 

i skolan. År 1991 lades SIL ner och eftersom detta institut inte ersattes med någonting annat av 

liknande syfte finns det numera ingen form av granskning eller standardisering av läromedel 

(Skolverket, 2006, s. 13). Lärare måste alltså själva granska läromedel, men det saknas kunskap 

och kriterier för hur man som lärare kan analysera och värdera olika läromedel. Enligt Ammert 

(2011, s. 34-35) väljer lärare främst läromedel efter tips från någon kollega, om det inte är ett och 

samma läromedel som används på hela skolan. 

         Skolvärlden gjorde 2014 en undersökning där 1500 lärare fick svara på om de själva står för 

ansvaret för val av läromedel och om de har tid att utvärdera och välja läromedel. Sju av tio lärare 

svarade att ansvaret för val av läromedel ligger hos dem själva. Dessutom är det en stor majoritet 

av dessa lärare som anser att de inte hinner med att kvalitetgranska läromedlen de använder. De 

lärare som anser att de har minst tid till just granskning av läromedel är lärare i grundskolans 

tidigare år (Stridsman, 2014, s. 30). Anna Johansson Harrie, som är läromedelsforskare vid 

Linköpings universitet, menar att Skolverket och Skolinspektionen behöver anstränga sig mer 

och granska de vanligaste läromedlen som används i skolorna. Dock är ett problem att man inte 

riktigt vet vilka läromedel som används och därför vet man inte heller hur många som använder 

läromedel som är anpassade efter Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 

11).  Branschorganisationen Svenska Läromedel står för 80-90 procent av 
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läromedelsförsäljningen i Sverige. VD:n, Richard Vinde, uttalar sig i en intervju om att många 

lärare använder gamla läromedel vilket stöds av undersökningen som Skolvärlden utförde, då den 

visade att endast 41 procent av de deltagande lärarna har Lgr 11-anpassade läromedel i samtliga 

ämnen (Stridsman, 2014, s. 31). 

 

2.1 Historiskt perspektiv på läroböcker 

Under 1800-talet utvecklades läroböcker till de skolämnen som tillkom i läroplanen. Dessa 

läroböcker innehöll all ämneskunskap som eleverna förväntades lära sig. Men läroböcker har 

funnits mycket längre än så. Under antiken hade man läroböcker i såväl grammatik som 

matematik. Man har alltså under många århundraden tänkt på kunskap som det skrivna ordet 

(Selander & Kress, 2010, 56). När boktryckarkonsten uppfanns blev det möjligt att 

massproducera såväl lagar som läroböcker, vilket ledde till att läroboken spreds och blev allt 

vanligare (Danielsson & Selander, 2014, s. 21). 

          Den multimodala texten, med både skrift och bilder, är inte helt ny. Även i gamla 

läroböcker, från så tidigt som 1600-talet, var layouten i boken uppbyggd kring skrift och bild 

(Selander & Kress, 2010, 56). Från och med 1920-talet har det börja förekomma mer och mer 

bilder och kortare texter (Ammert, 2011, s. 32). Dagens teknik inom tryck är mycket mer 

avancerad och gör det möjligt för läroboksförfattare att skapa böcker med fler bilder, färger och 

olika grafiska element. Det finns stora möjligheter att trycka böcker som kan förmedla 

informationen genom olika bilder och symboler (Selander & Kress, 2010, 56-57). 

 

2.2 Läroböcker i dagens undervisning 

I skolförordningen som kom ut 1971 står det att de resurser som kan användas för undervisning 

räknas som läromedel. Alltså kan det mesta räknas som läromedel, så länge man kan lära av det. 

Idag anser man att läroböcker, skönlitteratur, radio, TV, tidningar, spel osv. kan användas som 

läromedel (Sandström, 2012). 

         Dagens läromedel ska vara anpassade för en redan existerande social praktik och följa vissa 

ramar för vad som anses vara olika ämnens centrala begrepp och kärna. De ska sträva mot de mål 

som står skrivna i läroplanen och kursplanerna. Men läromedlen blir genom detta även en 

förebild för hur eleverna ska uttrycka sig inom vissa områden och ämnen (Selander & Kress, 

2010, s. 51-21). 

         I många av de ämnen som eleverna idag undervisas i är det läroboken som styr 

undervisningen, och lärare använder sig många gånger av flera olika böcker och material inom 
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samma ämne (Ammert, 2011, s. 26). Ammert (2011) menar att det är läroböckerna som styr 

vilken typ av kunskap som lärare och elever tycker är viktig att ha (Ibid., s. 26). Läroböcker 

förväntas dock inte längre innehålla all information som bearbetas och används i skolan, de 

kompletteras av nätsidor med mer information och arbetsuppgifter som allt fler förlag skapar 

(Selander & Kress, 2010, s. 59). 2003 genomförde föreningen Svenska Läromedelsproducenter en 

enkät som visade att 82 % av lärarna använde läromedel regelbundet (Levén, 2003, s. 2). Speciellt 

i ämnena matematik och engelska utgår undervisningen mycket från läroböcker (Ammert, 2011, 

s. 34). Apple visar dessutom i sin studie att läromedel är hjälpmedlet som är mest använt vid 

undervisning (Bengtsson & Lindahl, 2014, s. 2). Undersökningen från Skolvärlden, som nämns 

ovan, visar att svenska lärare förutom att använda sig av tryckta eller digitala läromedel använder 

sig mycket av egentillverkat material och även kollegors egentillverkade material (Stridsman, 2014, 

s. 32). 

         Läromedel är skapade så att läsaren ska kunna få stöd av de grafiska elementen i böckerna, 

så som bilder, rubriker och olika textindelningar. Detta ska hjälpa eleverna att minnas sidorna, 

och på så sätt lättare lära sig den information som sidorna förser läsaren med. Den grafiska 

utformningen hjälper läsarna att senare återskapa innehållet och ta fram den kunskap som sidan 

delgett (Whitling & Kågerman Hansén, 2011, s. 102). 

 

2.3 Neuropedagogik 

I denna studie analyseras läroböcker utifrån ett neuropedagogiskt perspektiv. Neuropedagogiken 

behandlar kunskapen om hur hjärnan utvecklas och hur psykiska funktioner växer fram under 

uppväxten. Neuropedagogik behövs för att kunna förstå hur en hämmad utveckling ser ut 

jämfört med en normal utveckling, så att man ska kunna anpassa undervisningen efter alla elever 

(Adler & Adler, 2006, s. 11). Detta neuropedagogiska synsätt handlar om hur den mentala 

förmågan hos eleven påverkar hur denne lär sig och även hur denne kommunicerar. En elev med 

någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (exempelvis autism, asbergers eller ADHD) kan ha 

svårt att kontrollera sig själv och även att inte följa sina impulser (Ibid., s. 13). Dessa elever kan 

även ha stora problem med bland annat arbetsminnet, språket, motoriken och koncentrationen 

(Ibid., s. 14). Men problemen i skolan kan många gånger handla om att eleven inte har förmågan 

att planera sin läsning. Eleven har svårigheter med att välja vilka delar som ska läsas först och 

tappar därför lätt bort sig i uppgiften (Ibid., s. 16). En elev med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning kan dessutom fastna i själva inlärningen och då bör man som lärare se till 

att eleven får arbeta med någon annan uppgift som kanske är något mer avancerad och utmanar 

hjärnan, vilket dessa elever kan anse lättare ibland. Detta stärker ofta elevernas självförtroende 
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och gör inlärningsprocessen mindre smärtsam (Ibid., s. 19). 

          Alla människor lär på olika sätt. Inlärning sker genom att handla, se, höra, känna, lukta osv. 

(Adler & Adler, 2006, s. 34). Vissa lär genom att vara delaktiga. De vill gärna röra och uppleva, de 

lär genom utforskande. Andra lär bäst genom att höra och samtala, medan en tredje grupp lär 

genom stöd av bilder i lärandet (Ibid., s. 35). Men allra bäst lär man genom att blanda olika sinnen 

vid lärandet (Ibid., s. 39). För elevgrupper med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning spelar den 

grafiska formen på läromedel stor roll för hur och om de lär sig. Läromedel behöver vara 

utformat på ett speciellt sätt för att hjälpa elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att 

koncentrera sig på rätt saker på sidorna (Whitling & Kågerman Hansén, 2011, s. 103). 

          Adler och Adler (2006, s. 25) menar att minnet beror på tre olika komponenter; 

Återupprepning, associationer och den affektiva känslomässiga delen. Associationerna, den andra 

komponenten, är relevant för vår studie då associationer kan binda det som lärs, eller ska läras in, 

till våra tidigare kunskaper. Det ger alltså mening åt innehållet. Associationer hjälper oss också till 

vidare tanke- och känslomässig utveckling genom att integrera våra erfarenheter. Associationer 

bör få mer tid än vi oftast ger dem eftersom det är centralt i lärandet (Ibid., s. 25). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Den teori som används i denna studie är sociosemiotik. Att i denna studie utgå ifrån 

sociosemiotiken grundas i att även den tidigare forskning som granskats har samma teoretiska 

utgångspunkt. I detta avsnitt presenteras sociosemiotiken och de begrepp som används inom 

denna teori. De teoretiska utgångspunkterna presenteras innan den tidigare forskningen, då 

forskningen alltså är baserad på denna sociosemiotik. Denna ordning gör att läsaren lättare kan 

förstå den tidigare forskningen och de begrepp som används. 

 

3.1 Sociosemiotik 

“Semiotik är ett samlingsnamn för teorier om tecken och symboler. Inom traditionell semiotik 

studeras texter samt teckensystem och tecken på detaljnivå, isolerade från sitt sammanhang.” 

skriver Ferlin, (2014, s. 23). Hon menar att det är mellan tecknen som betydelsen finns. Rostvall 

& Selander (2008) förklarar dessutom semiotik som ”lärande om tecken och hur de kombineras i 

olika medier” (Ibid., s. 13). 

          Michael Halliday grundade sociosemiotiken. Socio i sociosemiotik pekar på det sociala. Det 

vill säga, allt som innehar någon betydelse antas grundat i att människor har ett behov av att 

skapa mening tillsammans med andra och att göra sig förstådda. Det är förklaringen till varför 

språk och andra kommunikationssätt ser ut som de gör, enligt sociosemiotiken (Björkvall, 2009, 

s. 12). Människor behöver göra sig förstådda genom att uttrycka betydelser, därför är 

kommunikationssätten alltid under utveckling, resurser för att kommunicera ändras ständigt. Då 

ett kommunikationssätt saknar resurser att förmedla det som eftersträvas ersätts det av ett annat, 

eller så skapas ett nytt. Inom sociosemiotiken är därför inte verbalspråket (tal och skrift) de enda 

kommunikationssätten (Ibid., s. 12). All kommunikation innehåller olika resurser som samtidigt 

förmedlar olika budskap. Man anser även inom sociosemiotiken att all kommunikation är 

multimodal och innehåller olika semiotiska resurser som samtidigt kommunicerar olika budskap 

och meningar samtidigt (Elm Fristorp, 2012, s. 21). 

          Ord byggs av semiotiska tecken, nämligen bokstäver, de kan var för sig eller tillsammans 

uttrycka en eller flera olika betydelser. Semiotiska tecken används främst inom semiotik och 

bildar tillsammans semiotiska resurser. Semiotiska resurser används främst inom sociosemiotik 

och är meningsskapande material som används för kommunikation (Björkvall, 2009, s. 14-15). 

När vi försöker förstå vår omvärld är det, enligt socialsemiotiken, semiotiska resurser vi använder 

oss av. Dessa resurser är allt vi gör och använder för att kommunicera med omvärlden eller för 

att förstå den (Danielsson & Selander, 2014, s. 30). Ett exempel är kroppsrörelser, liksom att höja 

ögonbrynen när man blir förvånad eller ställer frågor, eller en upphöjd hand som kan betyda 
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stopp (Björkvall, 2009 s. 37). Dessa semiotiska resurser används när människor kommunicerar 

med varandra genom exempelvis tal. Även text består av olika semiotiska resurser, exempelvis 

ord, bilder och symboler. I vår studie används textbegreppet på detta sätt och innefattar alla olika 

semiotiska resurser. Vi använder oss av semiotiska resurser, då det bland annat är sambandet 

mellan dessa som analyserats. Begreppet “bilder” avser i denna studie både teckningar, foton, 

symboler och grafiska former. Det är ett samlingsnamn för de visuella representationer som 

återfinns i de läroböcker som undersöks. De kan vara skapade genom olika tekniker. 

          Det finns många olika semiotiska resurser. För att få en bättre uppfattning om vad som 

menas följer här en rad exempel: Det kan vara ljud, gester, färgskalor, matematiska tecken, 

teckningar, målningar, och så vidare. Olika färger, typsnitt, inramningar, bilder och text-storlek är 

centrala semiotiska resurser. De är också avgränsare eller sambandsskapande beroende på om de 

visar på likheter eller skillnader. Avgränsningar visar på skillnader och sambandsskapande visar på 

likheter (Björkvall, 2009 s. 105).  

          Man kan kombinera olika semiotiska resurser och på så sätt skapa semiotiska modaliteter. 

Talat eller skrivet verbalspråk är två av de mest utvecklade semiotiska modaliteterna. Vi använder 

flera semiotiska modaliteter samtidigt i allt meningsskapande vi gör. Men semiotiska modaliteter 

kan även vara exempelvis böcker, radioprogram eller tv-program. Det skrivna språket har dock 

länge haft en tydlig särställning bland semiotiska resurser, men eftersom kommunikation skapas 

med många olika semiotiska resurser måste fler av dessa, och inte endast skrift, tas på allvar när 

man diskuterar lärande (Selander & Kress, 2010, s. 27). Till exempel bilder är på väg att ta över i 

många olika sammanhang menar Björkvall (2009, s. 14-15). 

          Multimodalitet är ett begrepp som syftar på att flera olika semiotiska modaliteter används, 

men även på att semiotiska resurser som verbaltexter, bilder och ljud kan förmedla information. 

När läromedel granskas ur ett sociosemiotiskt multimodalt perspektiv betonas att läromedel inte 

enbart handlar om den skrivna texten, utan även innefattar andra semiotiska resurser, ofta finns 

många bilder i läromedlen (Sandström, 2012). Inom matematiken använder man sig traditionellt 

av flera olika semiotiska resurser som verbaltext, bilder, rutor, geometriska former och så vidare. 

Men det är viktigt att reflektera över hur de olika semiotiska resurserna samspelar med varandra. 

Det bör analyseras om resurserna passar ihop, kompletterar varandra eller till och med inte hör 

ihop alls (Danielsson & Selander, 2014, s. 142).  

 

3.1.1 Multimodal teoribildning 

Inom sociosemiotiken finns även den multimodala teoribildningen, som även den lägger vikt vid 

sociala bakgrundsfaktorer. Det viktiga är de tecken och resurser som används vid 
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meningsskapande men också de möjliga valen av teckenskapande aktiviteter i den sociala 

kontexten (Elm Fristorp, 2012, s. 22). Multimodala texter innehåller flera olika 

kommunikationsformer, till exempel bild och skrift (bok), rörliga bilder och ljud (film) eller som i 

radioreklam; musik och tal (Björkvall, 2009, s. 8). När olika modaliteter, exempelvis läromedel, 

konstrueras med en specifik mening har dessa resurser en meningspotential. Meningspotential 

innebär att resursen har en erbjuden mening (vilket är det syfte författaren hade med resursen) och 

en uppfattad mening (vilket är hur läsaren uppfattar resursen) (Selander & Kress, 2010, s. 39). 

Olika semiotiska modaliteter i relation till tal, gester, skrift, bilder osv. erbjuder olika 

meningspotentialer för olika individer, beroende på det individuella intresset och individens 

kultur (Ibid., s. 41). Selander & Kress (2010) menar även att lärande alltid kan förstås som en 

multimodal aktivitet, eftersom eleverna lär genom tal, skrift, bilder, gester, osv. (Ibid., s. 55). 

Multimodal teori bidrar till de kreativa sidorna av lärande (Elm Fristorp, 2012, s. 22). Inom den 

multimodala teorin har man bildat det vidgade textbegreppet. 

 

3.1.1.1 Det vidgade textbegreppet 

Förr innebar text endast skrivna och tryckta verbalspråkiga texter, men textbegreppet har nu 

utvecklats och omfattar nu även resurser som tal, gester och bilder. Detta benämns som det 

vidgade textbegreppet (Selander & Kress, 2010, s. 30). Det vidgade textbegreppet inkluderar bilder, 

textlayout och illustrationer beroende på att fokus ligger på kommunikationen inom och genom 

texten (Björkvall, 2009, s. 7). Alla dessa resurser är en ”text” eftersom de förmedlar information 

som kan förstås i särskilda sammanhang (Danielsson & Selander, 2014, s. 29). Detta vidgade 

textbegrepp och den ökade förståelsen av multimodala texter utmanar den äldre texttraditionen, 

där den skrivna verbaltexten ansetts som den resurs som är viktigast i skolan (Ibid., s. 36). Det är 

inte bara rent generellt som det vidgade textbegreppet accepterats, utan även i skolans 

styrdokument använder man sig av tanken kring begreppet, med exempelvis bilder och dans. I 

styrdokumenten från 2011 finns dock inte själva begreppet ”det vidgade textbegreppet” utskrivet, 

men man använder sig i stället av ”andra uttrycksformer” (Skolverket 2011). Det vidgade 

textbegreppet innebär alltså att alla texter är multimodala och komponerade av en mängd olika 

semiotiska modaliteter (Danielsson & Selander, 2014, s. 19-20). 

 

3.1.2 Design för lärande 

En annan förgrening av sociosemiotiken är design för lärande, eller det designteoretiska perspektivet 

(Magnusson, 2014, s. 38). Multimodal sociosemiotik och design för lärande har gemensamt att de 

båda perspektiven anser lärande som en kommunikativ, social och teckenskapande aktivitet 
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(Selander & Kress 2010 s 20). Ur detta perspektiv ser man att lärandet sker genom designen av 

olika resurser. Detta perspektiv lägger alltså stor vikt vid hur till exempel ett läromedel är designat 

och vilka resurser som används. Här anses också texten påverkas av sammanhanget texten skapas 

i (Halonen, 2015, s. 16).  

          Selander & Kress (2010) menar att design handlar om yta, form och estetik, men även 

smak och omdöme. Allt formas utifrån en social mening och det är både objekt och villkor för 

kommunikation som formas. Design handlar om att skapa en ny mening med och av någonting. 

De menar att design för lärande därav handlar om didaktisk design (Ibid., s. 23). De skriver även 

att design för lärande omfattar skolbyggnader, klassrum, läromedel och alla olika typer av 

undervisningsresurser som används i lärande. Inom design för lärande är relationen mellan text och 

bild en viktig aspekt (Ibid., s. 24).  

 

3.1.2.1 Relationen mellan text och bild 

Björkvall (2009) använder Roland Barthes begrepp förankring och avbyte när Björkvall talar om 

relationen mellan text och bild. Förankring innebär att bildens budskap stärker skriftens, eller 

tvärt om. Skriften vägleder läsaren till att uppmärksamma det som bör upplevas som centralt i 

bilderna. En illustration är när bilden förankrar det skriften vill förmedla. Avbytning innebär att 

bild och skrift kompletterar varandra, de ger olika delar av betydelsen för att tillsammans skapa 

en större mening. När bild och skrift uttrycker samma sak kallas det pellemetare eller 

likhetsrelation (Ibid., s. 24-25). Pettersson (2008) skriver i stället om redundans, vilket även det 

innebär att information som redan finns upprepas utan att ge någon ny information. I läromedel 

är denna typ av information viktig för att förtydliga eller klargöra information. På andra ställen 

kan denna typ av information anses överflödig, och kan därför även kallas överskottsinformation. 

Bidrar bild och text med olika information kan det bli en störande faktor (Ibid., s. 77-78). Skrift 

och bild kan även förmedla olika innehåll, detta kallas kontrast (Björkvall, 2009, s. 25). Pettersson 

(2008) menar att bilder i läromedel ofta kompletterar texten. Bilderna är oftare berättande och 

texterna är mer faktafyllda och sakliga (Ibid., s. 189). 

          Komposition innefattar dels placering av textelement, framskjutenhet av element men också 

hur de kopplas ihop eller skiljs åt genom olika semiotiska principer för att göra texten 

sammanhållen. Textelementens olika betydelsepotential kan ändras genom att placera dem på olika 

ställen på sidan eller uppslaget (Björkvall, 2009, s. 85-87).  

          Björkvall (2009, s. 105) lyfter resurser för avgränsande och sambandsskapande. Det 

tydligaste sättet att avgränsa är genom att använda inramningar eller färgplattor, vilket visar på 

skillnader mellan olika textelement. Innehållet inom en inramning kan däremot visa på starkt 
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samband. Om olika fält överlappar varandra kan dessa också visa på samband och framskjuta 

mening. Avstånd är ett annat sätt att visa på samband och/eller avgränsningar men är inte lika 

starkt som linjer (inramningar). Visuella rim, är det fjärde sättet att visa på samband eller 

avgränsningar. Visuella rim innebär att olika textelement till exempel har samma färger eller 

samma sorts former eller symboler, vilket skapar samhörighet mellan olika textelement (Ibid., s. 

105-108). Även Pettersson (2008) skriver att former och färger ofta markerar samband mellan 

olika grupper av budskap (Ibid., s. 58). Kontrast är sista avgränsningsprincipen, den beskriver 

skillnader. Visuellt rim och kontrast är oftast “två sidor av samma mynt” (Björkvall, 2009, s. 108-

109). 

          Visuell framskjutenhet innebär att något lyfts fram som viktigare i en text än resten, olika 

textelement blir olika framskjutna vilket gör att de får olika rang, eller hierarkier, författaren och 

läsaren kan dock ha olika åsikter om vilket som anses viktigast (Björkvall, 2009, s. 100). Visuell 

framskjutenhet menar Björkvall (2009) kan skapas främst genom att variera storleken på 

verbaltext och bilder, men även genom typsnitt, färg, fokus, förgrund/överlappning och 

kulturella symboler. Visuell framskjutenhet kan både försvaga och förstärka informationsvärden. 

(Ibid., s. 101-109). 

          När grafisk form diskuteras är det skillnad på begreppen lättläst och läsligt. Lättlästhet är ett 

komplext begrepp som behandlar mer än endast textstorlek och ordlängd. Läsligheten bestäms av 

exempelvis teckensnitt, storlek på texten, hur långa textraderna är och hur stort avstånd det är 

mellan raderna. Det är däremot flera faktorer som spelar in när det bestäms hur den grafiska 

formen ska se ut. De viktigaste faktorerna är formatet, typografin och bilderna (Whitling & 

Kågerman Hansén, 2011, s. 103-104). En bild som är lättläst förmedlar information lättare än en 

svårläst bild. Bilder som upplevs positivt av läsaren förmedlar information på effektivare sätt än 

en bild som upplevs negativt, även när elevens motivation är lika vid läsning av de båda bilderna. 

Dåliga bilder kan ha förmågan att förmedla information vid hög motivation, men en bra bild 

skulle fungera ännu bättre för inläraren. Detta stämmer särskilt bra på elever med någon 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Pettersson, 2008, s. 128). 

          I studien har vi använt oss av det vidgade textbegreppet då vi refererar till text. För att 

analysera huruvida de använda semiotiska resurserna kompletterar varandra och hör ihop, som 

Danielsson & Selander (2014, s. 142) skriver, har vi använt oss av teorin design för lärande. För 

att sedan beskriva samspelet mellan text och bild har Petterssons (2008) och Björkvalls (2009) 

begrepp används. 
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4. Tidigare forskning 

Nedan följer ett urval av tidigare forskning som är relevant för denna studie, då forskningen 

behandlar de olika områden som denna studie fokuserar på. Den tidigare forskningen utgår ifrån 

sociosemiotiken, som presenterades i föregående avsnitt.  

 

4.1. Meningsskapande genom multimodalitet 

Det designteoretiska perspektivet, som förklarades i teoriavsnittet, hör ihop med sociosemiotiken 

och anser att lärande sker genom kommunikation och är en aktiv process, lärande sker genom 

meningsskapande aktiviteter (Selander, 2011, s. 67). Magnusson (2014) skriver i sin bok 

Meningsskapandets möjligheter om att hon med sin forskning kommit fram till att elevernas 

meningsskapande stärks genom att tänka multimodalt i klassrummet. Hon har undersökt hur 

eleverna uppmärksammar olika semiotiska resurser i sitt meningsskapande och visar genom detta 

hur det multimodala tänkandet kan hjälpa eleverna att skapa större mening i undervisningen 

(Ibid., s. 202). Magnusson (2014) kom med sin forskning även fram till att den semiotiska resurs 

som eleverna främst uppmärksammar är den visuella, alltså skrift och bild, medan de främst 

använder sig av den verbala. Detta innebär att de själva pratar mer än de använder sig av andra 

resurser, som bild och skrift. Eleverna lägger i sina diskussioner om text störst fokus vid bilderna 

(Ibid., s. 240). En annan slutsats som Magnusson (2014) nämner i sin studie är att användandet av 

det multimodala tänkandet hjälper eleverna att skapa ny förståelse för olika semiotiska resurser, 

vilket leder till att ett utvecklat meningsskapande kan bildas i klassrummet (Ibid., s. 242). Även 

Ferlin (2014) har kommit fram till att elevernas meningsskapande gynnas om de i undervisningen 

får verktyg att tolka både texter och bilder (Ibid., s. 54). Hon menar även att eleverna behöver 

kunna analysera hur de olika semiotiska resurserna samspelar. Ferlin har dessutom kommit fram 

till att om de semiotiska resurserna förstärker varandra ökar elevernas chans till meningsskapande 

eftersom meningen kan skapas både genom texterna och bilderna (Ibid., s. 52). Men Ferlin (2014) 

menar även att om till exempel ett bokuppslag är alltför komplext kan det skapas ett hinder för 

meningsskapande (Ibid., s. 32). 

 

4.2. Samspel mellan skrift och bild 

Samspelet mellan skrift och bild är en central aspekt inom sociosemiotiken. 

Läromedelsförfattarna Whitling & Kågerman Hansén (2011) skriver att bilder i läroboken har 

flera olika syften. Ibland finns de där för att hjälpa eleven att relatera till texten och ibland finns 

den där för att provocera eleverna till att diskutera relationen mellan skriften och bilden. De 

menar dessutom att det alltid är bra om eleverna tvingas stanna vid bilden och reflektera över hur 
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bild och skrift hänger ihop (Ibid., s. 109). Wallin Wictorin (2011) har i sin forskning 

uppmärksammat att relationen mellan skrift och bild många gånger kan vara komplicerad och att 

läsaren kan ha problem med att flytta blicken mellan de olika resurserna. För att kunna ta till sig 

ett läroboksuppslag behöver eleverna utveckla en förmåga att analysera både skrift och bild, för 

att kunna förstå hur bilden och skriften kompletterar varandra (Ibid., s. 224). 

 

4.3. Läsväg och läslighet 

När man läser en text finns det en förväntad läsordning och den information som kommer först 

påverkar den information som kommer efter. Detta har Selander (2011) uppmärksammat i sin 

forskning. Han skriver även att placeringen av informationen på bokuppslaget påverkar det värde 

som informationen har. Huruvida resursen ligger i centrum eller i periferit, är framskjuten eller 

inte och ligger till vänster eller höger påverkar läsordningen (Ibid., s. 69). 

          I och med de multimodala läroböckernas olika textelement och olika framskjutning kan det 

vara svårt att analysera läsvägen eftersom det är svårt att veta vilken exakt läsordning något är 

tänkt att ha (Björkvall, 2009, s. 104). För att ta reda på i vilken ordning resurser läses behöver 

studier av ögonrörelsemätningar utföras. Sådana studier har både Björkvall (2009) och Holsanova 

(2007) utfört. Om läsaren exempelvis börjar med det som är främst framskjutet, kanske denne 

missar något som bör komma före i läsningen, även om detta upplevs som mindre framskjutet av 

läsaren. Högt eller lågt placerade textelement kan också påverka läsordningen. Sist men inte minst 

varierar läsarens mål med läsningen, därav kan också läsriktningen vara svår att utgå ifrån i en 

analys (Björkvall, 2009, s. 104). Även Holsanova (2007) menar att analyser av läsvägarna behöver 

kompletteras med ögonrörelsemätningar, eftersom man tack vare detta kan följa ögat och se hur 

det rör sig och var det fixerar blicken. Hur ögat rör sig avslöjar hur individen uppfattar vilka 

kopplingar som finns mellan text och bild (Ibid., s. 56). Eftersom ögonrörelsemätningar kräver 

tid och teknisk utrustning är de inte möjligt att genomföra för denna studie.  

 

4.4. Bilder och deras funktion 

Under större delen av 1900-talet trycktes bilder endast i svart-vitt. Färgbilder fanns inte, inte ens i 

läromedel. När färgbilderna började tryckas, under senare hälften av 1900-talet, var det vanligare 

att de trycktes i läroböcker för de lägre åldrarna. Under senare årtionden har antalet färgbilder 

ökat men Pettersson (2008) menar att anledningen kan vara försäljningsmässig, snarare än 

pedagogisk. Färgbilder kan vara en viktig komponent i konkurrens med andra böcker och förlag. 

Vid inköp av nya läromedel kan "blädderprovet" utföras, då bläddras boken igenom för att 

läraren ska få en uppfattning om den. Verkar den inte intressant eller strukturerad nog väljs den 
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inte (Ibid., s. 111). Whitling & Kågerman Hansén (2011) har i sin forskning uppmärksammat att 

det första intrycket man får av böcker när man bläddrar i dem ofta är bilder och andra grafiska 

element som färger eller ramar (Ibid., s. 108). Pettersson (2008, s. 111) har dessutom med sin 

forskning kommit fram till att det främst är bilderna på högersidan som märks, och kan avgöra 

det eventuella inköpet.  

          Pettersson (2008) menar även att bilder måste skapa upplevelser för läsaren för att fungera 

på ett bra sätt, läsare bryr sig inte om ointressanta bilder (Ibid., s. 124). Whitling & Kågerman 

Hansén (2011) har med sin studie uppmärksammat att hur skrift och bild samspelar är viktigt. 

Placering, färger och storlek på bilder och skrift skapar bokens karaktär, vilket Whitling & 

Kågerman Hansén (2011) kallar rytm. Rytmen märks när boken bläddras i och kan bidra till att 

boken upplevs strukturerad eller ostrukturerad. Det är genom att använda grafiska element som 

författare lockar lärare till att godkänna läromedel vid blädderprov och därmed använda dem i 

klassrummet. Dessa grafiska element lockar förhoppningsvis även eleverna till att vilja läsa 

läroboken och reflektera över innehållet, även om det ges av läraren som obligatoriskt (Ibid., s. 

108). Pettersson (2008) skriver även om färgkvoten, vilket är den andel av alla bilder som är 

tryckta i färg. Han har med sin forskning kommit fram till att färgen ökar motivation och 

uppmärksamhet, samt kan bidra till bättre minne och inlärning. Färgkoder kan användas för att 

organisera och kategorisera information i olika mönster. Han menar även att det är viktigt att 

tänka på att antalet färgkoder ska vara begränsade, så att de inte hindrar inlärningen i stället för 

att hjälpa den (Ibid., s. 110). Detta forskningsresultat knyts an till denna studie, då bland annat 

färgkoder analyserats i läroböckerna. 

          Pettersson (2008) har även med sina studier kommit fram till att dekorativa bilder i 

läromedel kan skapa förvirring. Han skriver även att bilderna behöver vara lättlästa i läromedel. 

Allt för många detaljer i en bild kan störa läsandet av den (Ibid., s. 58). Bilderna i läromedlen bör 

inte heller ha för många bildelement. Om en bild innehåller för mycket information är det bättre 

att dela upp informationen i flera olika bilder i stället för att ha all information i en bild. 

Bakgrunder och andra detaljer tas ofta bort i läromedel för att lyfta innehållet i bilderna och för 

att göra dem så lättlästa som möjligt (Ibid., s. 59-60). Även dekorativa bilder är en viktig del av 

denna studie och har analyserats i de olika läroböckerna. 

          Teckningar används ofta för att förtydliga, förklara och åskådliggöra hur någonting ser ut 

eller fungerar (Pettersson, 2008, s. 81). Whitling & Kågerman Hansén (2011) menar att det många 

gånger behövs både tecknade och fotografiska bilder i läromedel. De har i sin studie 

uppmärksammat att foton är bra för att skapa närvaro och för att eleverna ska kunna knyta an till 

miljöer, personer och händelser. Om händelseförlopp eller berättelser ska skildras brukar detta i 
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stället illustreras med teckningar, eftersom läromedelförfattarna då helt och hållet kan bestämma 

hur bilden ska se ut. De menar även att teckningen dessutom kan anpassas till ämne och elevers 

olikheter i exempelvis ålder och intressen (Ibid., s. 109). Wallin Wictorin (2011, s. 221-222) menar 

att bilder även kan ha som funktion att konkretisera och informera. Björkvall (2009) skriver 

utöver detta att teckningar ibland behövs för att ge eleverna en vetenskaplig och teknologisk bild, 

i stället för att illustrera med ett foto, som ofta har för många detaljer (Ibid., s. 113-118). Dock är 

det vanligt att bilder bidrar till att generera värderingar. Om majoriteten av bilderna är av 

exempelvis pojkar så genereras värderingar utifrån ett genusperspektiv. I boken Bildens tysta 

budskap. Interaktion mellan bild och text. nämns ”den pedagogiska bilden”, vilka är bilder som är 

menade för ett pedagogiskt sammanhang. Bilder kan fungera som hjälpmedel i undervisningen 

utan att de är ämnade för detta från början (Wallin Wictorin, 2011, s. 221-222).  

          Bronäs (2011) skriver att informationsstrukturen i en text kan behandlas med centrum- och 

periferianalysen. Den information som författaren anser vara huvudinformation placeras i 

förgrunden. I periferin finns informationen som inte är lika viktig. Denna analysmetod används 

ofta vid bildanalyser, eftersom det viktigaste i bilden presenteras i mitten (Ibid., s. 179-180) En 

bild som ska informera bör helst ha ett intresse-centra lokaliserat i bildens optiska centrum (vilket 

är strax ovan och till vänster om mitten på bilden), eller i övre tredjedelen av bilden menar 

Pettersson (2008, s. 59-60). 

 

4.5. Analyser av bild och text 

Danielsson och Selander delar i boken ”Se texten!” (2014) med sig av ett flertal multimodala 

läromedelsanalyser där de utifrån sociosemiotiken analyserar läromedel med olika frågor som 

utgångspunkter. De beskriver att de utgår ifrån olika modeller i de olika analyserna, eftersom alla 

aspekter av en modell inte finns i alla läromedel (Danielsson & Selander, 2014, s. 81). I sina 

analyser väljer de bland annat att titta på samspelet mellan olika skriftavsnitt, samspelet mellan 

olika slags bilder och samspelet mellan skrift och bild. När de analyserar samspelet mellan olika 

skriftavsnitt granskar de hur exempelvis rubriker, faktarutor, bildtexter, sammanfattningar och 

uppgifter samspelar. De granskar sedan hur olika bilder, som grafer, kartor, foton och teckningar 

samspelar. De analyserar ifall bilderna berättar olika saker och ifall bilderna hänger samman 

genom något slags tema. Den tredje aspekten är analys av samspelet mellan skrift och bild. Några 

frågor som de här utgår ifrån är: “Är bilderna rent dekorativa, eller fördjupar och förstärker dessa 

de olika verbaltexterna? Hur samspelar verbalatextens budskap med bildernas exemplifieringar? 

Kan det uppstå problem för läsaren om verbaltext och bild fokuserar olika saker?” (Ibid., s. 52). 

Bland annat har deras analysmetod lett fram till den analysmetod som används i denna 
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läromedelsanalys. 

          I sin multimodala matematikläromedelsanalys väljer Danielsson & Selander (2014) att utgå 

ifrån två övergripande utgångspunkter: ”Övergripande struktur och iscensättning” samt ”samspel 

mellan textens olika delar”. I sin analys av matematikboken Lyckotal Matematik skolår 3 

beskriver de exempelvis att det finns färgteman i de olika kapitlen. De ser även i sin analys att 

texten inte alltid klargör bilderna på sidorna (Ibid., s. 142-146). Med deras analys har de kommit 

fram till att information blir lättare att uppfatta och förstå om text och bild samverkar med en 

viss närhet. Det kan vara en rumslig närhet, alltså att text och bild befinner sig nära varandra, 

men även en färgmässig närhet, vilket betyder att text och bild som hör ihop går under samma 

färgtema (Ibid., s. 53-54). 

          Även Bronäs (2011) utgår i sina multimodala analyser ifrån sociosemiotiken. När hon 

analyserar tittar hon på huruvida en bild är berättande eller konceptuell. Bronäs (2011) har i sin 

studie uppmärksammat att om bilden är berättande kan den ofta bygga på starka känslor hos 

eleverna, medan en konceptuell bild kan uppfattas som mer vetenskaplig och ”sann”. Bronäs 

poängterar dessutom, som flera andra nämnda forskare, att kända resurser placeras till vänster 

och ny information placeras till höger. Viktiga resurser placeras ofta i centrum (Ibid., s. 187-188). 

          Holsanova (2007) skriver om informationsgrafik, vilket består av en kombination av skrift, 

bilder och grafik. Informationsgrafiken ska förklara struktur och funktion hos olika föremål. 

Holsanova (2007) har med sin forskning genom ögonrörelseundersökningar undersökt huruvida 

närhet mellan text och bild hjälper läsaren att förstå sambandet mellan de olika resurserna. Hon 

har kommit fram till att resurserna läses var och en för sig, som icke sammanhängande enheter, 

om de är separerade från varandra på sidan. Däremot läses resurserna i föreslagen ordning när de 

är integrerade med varandra (Ibid., s. 52). En slutsats som Holsanova (2007) drog efter sin studie 

var att sambandskapandet mellan skrift och bild underlättades om avståndet mellan skriften och 

den tillhörande bilden var kortare (Ibid., s. 53).  

          Ferlin (2014) har studerat läroböcker utifrån det sociosemiotiska perspektivet. Hon skriver 

att de flesta läromedlen är uppbyggda av många semiotiska resurser och att dessa oftast 

samverkar med varandra. Några läromedel har dock få semiotiska resurser och många gånger 

samverkar dessa dåligt. Ferlin (2014) har utarbetat ett analysverktyg som hon använder för att 

identifiera olika semiotiska resurser och visualisera hur de samverkar med varandra. 

Analysverktyget går ut på att streck dras mellan de semiotiska resurser som hör ihop med 

varandra. Då kan man enkelt se hur utspridd information kan vara och i hur hög grad de 

semiotiska resurserna samverkar (Ibid., s. 52-53).  

          Reichenberg & Lundberg (2011, s. 324) har med sin forskning tagit fram några kriterier 
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som kan användas vid analyser av skrift och bild i läroböcker. Några kriterier som listas är dessa: 

- Finns det informativa rubriker, nyckelmeningar som fångar in innehållet i ett avsnitt? 

- Är rubrikerna lockande och roliga? 

- Finns det punktlistor och tabeller som gör det lätt att ta till sig informationen? 

- Samspelar text och bilder? 

 

4.6 Hur ska ett läromedel för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning utformas? 

Hellström (1997) har med sin forskning kommit fram till att läromedel oftast är för röriga för att 

elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska orka ta in all information som finns på 

sidorna. Det är för dessa elever viktigt att ett läromedel bland annat har en enkel och tydlig 

layout, har enkla och tydliga bilder och är luftigt och tydligt (Ibid., s. 128).  

          Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2013, s. 38-39) listar problem som är 

centrala för elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), de behöver dock inte vara 

specifika för just denna elevgrupp. Dessa elever kan ha problem med 

uppmärksamhetsfokuseringen, reflektion och analys, mentalisering (bland annat att kunna sätta 

sig in i en annan persons perspektiv), inlevelseförmåga, de kan ha nedsatt arbetsminne, problem 

med perceptionen och läs- och skrivsvårigheter.  

          Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013, s. 12, 28) uppmärksammar även att elever med 

NPF gynnas av struktur och tydlighet. De läromedel som har en konsekvent formgivning med 

samma upplägg genom hela boken, till exempel att alla kapitel är upplagda på samma sätt med 

rubriker och uppgifter i samma ordning gynnar NPF-elever. Elever med specifikt 

autismspektrumtillstånd (AST) behöver förutsägbarhet och tydlighet i sina lärsituationer, vilka 

inkluderar läromedel. För dessa elever är det därför bra om varje uppslag i en bok ser likadant ut.  

          Autism & Aspergerförbundets faktablad från maj 2010 lyfter att många elever med autism 

har svårt för att arbeta på egen hand och att utläsa det väsentliga budskapet i texter men att detta 

många gånger krävs av dem i skolan till exempel genom projekt- och grupparbeten samt tema-

uppgifter där eleverna behöver planera, strukturera och organisera själva (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2013, s. 12-13,15). 

          I rapporten uppmärksammas ett flertal gånger att alla människor och elever är unika. 

Därför är det svårt att hitta eller skapa ett läromedel som gynnar alla elever. Däremot kan man 

skapa läromedel som gynnar fler mindre grupper av elever inom NPF-gruppen. 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s.13)  

          För att stötta elever med inlärningssvårigheter bör detta finnas i läromedel: 
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• Instruktioner som är korta, tydliga och välformulerade, samt begränsad ord- och meningslängd. 

• Svåra ord och begrepp behöver förklaras eller förtydligas. 

• Sidorna behöver ha en ren layout, det vill säga inte ha för mycket text, bilder eller färger. Det 

ska finnas mycket luft på sidan. 

• Strukturen och uppgifterna behöver vara tydliga och lättförståeliga. 

• Bilder. Dessa ska dessutom kopplas till uppgiftstexten, samt placeras så att de inte verkar 

störande. Det ska även vara få detaljer. 

• Korta och koncista arbetsuppgifter. 

• Det ska finnas en röd tråd och ett sammanhang i uppgifter och genom hela boken. 

• Chans för eleverna att få en överblick. 

• Det ska finnas möjligheter för eleverna att repetera uppgifterna. 

• Uppgifter ska inte kräva att eleverna behöver använda sin fantasi. 

• Det ska finnas stor variation på uppgifterna. 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s.13-14) Elever med NPF har dessutom lättare att 

finna motivation om de använder sig av datorbaserade läromedel på grund av att eleverna kan få 

snabbare återkoppling och beröm i form av exempelvis ett pling eller en poäng när eleven svarar 

rätt. Detta leder till att datorbaserade läromedel efterfrågas (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2013, s. 40). 

          Specialpedagogiska myndigheten genomförde under hösten 2012 en intervju-studie med 

professionella personer inom och utanför SPSM. Det intervjuades sju personer som var rådgivare 

och RC-personal inom SPSM samt nio externa pedagoger eller andra med erfarenhet inom fältet. 

Tydlighet och struktur är nyckelord för elever med NPF menar de intervjuade personerna. När 

en uppgift är oprecis eller för utsmyckad är det svårare för eleverna att lösa uppgiften. 

Avgränsade, konkreta uppgifter med korta och tydliga instruktioner hjälper dessa elever att ta till 

sig innehållet de behöver (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s. 24). Det nämndes också 

att motivation ofta saknas hos den specifika elevgruppen. ADHD-eleverna upplever tristess 

medan AST-eleverna inte förstår varför de ska lära sig just det där. Om motivationen brister kan 

fokus lätt hamna på fel sak, därför behövs positiv återkoppling. Problemen med att hålla 

uppmärksamheten och koncentrationen uppe är för dessa elever stora under längre perioder, 

vilket kan bero på låg motivation eller på att eleverna har svårt att sålla bort sinnesintryck som är 

distraherande (Ibid., s. 25-26). Layouterna i läromedel behöver vara rena och fria från bilder som 

inte är relaterade till uppgifterna eller skriften. Ibland finns bilder vars mål är att lätta upp sidan, 

det kan göra det svårt för vissa NPS-elever att fokusera på rätt uppgift. NPF-elever behöver 

också mycket repetition, för att komma ihåg det de lärt sig, därför skulle det vara bra att ha 
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mycket övningsuppgifter i läromedlen (Ibid., s. 28-29). Eleverna i denna grupp behöver extra 

spänning och texter som fångar intresset. Texten behöver även lyfta det som är viktigt och ge 

intressanta exempel, frågor är ett exempel på detta. En av de intervjuade menar att det också är 

givande för eleverna om det står varför de ska göra eller lära sig just det här, och sätter det i ett 

sammanhang. Det kan också underlätta om läromedlen stimulerar flera sinnen. Bilder tilltalar 

vissa elever mer, samtidigt som bilder kan konkretisera innehållet i skriften och kan ge en liten 

paus där eleven kan stanna upp och bearbeta texten och låta det eleven lärt sig sjunka in. 

Mentaliseringsstöd är viktigt för AST-eleverna, detta kan ges via bilder. Mentaliseringsstöd 

innebär att mottagaren får hjälp att föreställa sig något. I detta fall måste bilden ha stöd i och 

relatera till texten (Ibid., s. 29, 31).  

          En ren layout är viktig, den ska vara avskalad, tydlig och enkel, marginalerna breda och 

sidan luftig. Bilder eller teckningar som inte tillför någon information är onödiga. Liknande 

information bör återfinnas på samma ställe på sidorna, rubriker bör vara i samma storlek och för 

vissa elever behöver skriften vara perceptionsvänlig (svart text på vit bakgrund) 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s. 30). Dessa kriterier för läromedel gynnar även 

elever utan NPF (Ibid., s. 29).  

          Alla de intervjuade tyckte att det var bra med flera tunna böcker i stället för en tjock. 

Innehållet bör vara avgränsat till det väsentliga, då blir det lättare att fokusera för eleverna 

samtidigt som allt i boken hinns med. Innehållet behöver förklaras och begrepp kan behöva 

förenklas men det är viktigt att inte förenkla allt, eftersom också dessa elever behöver utvecklas 

och utgå ifrån den nivå de ligger på. Helst ska också böckerna vara åldersneutrala för att eleverna 

inte ska neka en bok för att det står fel årskurs på den, trots att den kan vara på rätt nivå för 

eleven (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s. 31). 

          De intervjuade personerna menade att det underlättar om man kan skriva svaren direkt i 

boken (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s. 32), där har de flesta matematikläromedel 

ett övertag jämfört med andra läromedel. Eleverna behöver mycket träning på samma moment 

och sedan mycket beröm och bekräftelse när momentet är avklarat, dock är det bra om 

momenten är korta (Ibid., s. 40). 

 

4.7 Denna studies bidrag 

Då vi inte kommit över någon forskning som behandlar analyser av matematikläroböcker utifrån 

ett multimodalt perspektiv, med fokus på bilder. Vår förhoppning är att denna analys ska bidra 

med någonting till denna lucka och även skapa inspiration samt påvisa behovet av vidare 

forskning.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera layout i olika läroböcker i matematikämnet som används i 

skolor idag. Syftet är även att analysera läroböckerna utifrån ett perspektiv som gynnar elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De frågeställningar som ställs är: 

 

– Hur samspelar skrift och bilder i läroböckerna? 

– Vilka funktioner fyller de olika bilderna och hur mycket utrymme tar de i böckerna? 

– Hur ser layouten ut i förhållande till vad elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

behöver? 
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6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 

Metoden som använts är en läromedelsanalys där semiotiska resurser analyserats. Den data som 

används i analysen består av text  i olika matematikläroböcker. Dessa har analyserats, men i viss 

mån även jämförts. För att kunna genomföra analysen behövde olika läroböcker väljas ut, och för 

att analysen ska vara relevant behövdes information om vilka matematikläroböcker som används 

av svenska lågstadielärare. För att få reda på detta anordnades en enkät-undersökning via 

Facebook i en grupp vid namn “Årskurs 1-3 Tips och ideer”, där fler än 10 000 lågstadielärare är 

medlemmar. 250 lärare fyllde i vilket/vilka matematikläroböcker de använder sig av och utifrån 

detta har de mest använda läroböckerna valts ut för analys till studien. Den geografiska 

spridningen på lärarna är inte säkerställd. 

          När läroböckerna valts ut analyserades verbalskrift samt bilder i läroböckerna. För att 

hinna analysera olika läroböcker avgränsades dessa till fyra olika läroböcker och fokus lades på 

geometri. Geometriavsnitten valdes med tanke på att geometri oftast lärs ut med hjälp av bilder 

på till exempel geometriska objekt. Dessutom fanns ett geometriavsnitt i alla de utvalda böckerna. 

För att få ett likvärdigt innehåll i analysen valdes böcker från årskurs två ut för analys, där 

geometri låg på ungefär samma nivå i alla böckerna, därför är en del läroböcker A-böcker från 

årskurs två medan andra är B-böcker från årskurs två.  

 

6.2 Beskrivning av analysmetod 

Teori och tidigare forskning har bearbetats och lett fram till den analysmetod som används i 

denna studie. Analysmetoden är baserad på det sociosemiotiska perspektivet. I den tidigare 

forskningen nämns Reichenberg & Lundberg (2011), Pettersson (2008) och Danielsson & 

Selander (2014). Deras analysmetod när de analyserar texter utifrån ett multimodalt perspektiv är 

att ställa olika typer av frågor till texten, bilderna och layouten. Denna metod har lett till 

analysmodellen som används i denna studie. Analysen av matematikläroböckerna är alltså utförd 

utifrån en analysmodell som består av ett antal olika frågor som ställs till var och en av sidorna i 

de olika matematikläroböckerna. De frågor som använts är: 

 

– Vilka semiotiska resurser finns i läroböckerna? 

– Vilka typer av bilder finns i böckerna? 

– Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet, och hur? 

– Hur är bilderna placerade i relation till den skriften de hör ihop med, samt hur samverkar skrift 
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och bilder så att läsaren får hjälp att förstå uppgifter eller instruktioner? 

 

I den tidigare forskningen förklaras hur läromedel bör anpassas för elever med någon 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Böckerna har utifrån detta analyserats. Det vi tittat på är 

huruvida det är: 

 

– Konsekvent formgivning med samma upplägg genom hela boken, till exempel att alla kapitel är 

upplagda på samma sätt med rubriker och uppgifter i samma ordning.  

– Korta, tydliga, välformulerade instruktioner och förklaringar av svåra ord och begrepp. 

– Ren layout, det vill säga inte plottrigt eller för mycket färg, hur mycket luft är det på sidan?  

– Dekorativa bilder i form av exempelvis maskotar? Presenteras maskotarna?  

– Sammanhang mellan uppgifterna 

– Möjligheter till repetition, men även stor variation av uppgifter 

– Uppgifter som inte kräver fantasi 

– Motiverande. Får eleverna förstå varför de ska lära sig just det de lär sig? 

– En tjock eller tunn bok 

 

6.3 Presentation av läroböcker 

Nedan följer en kort presentation av de läromedel som analyseras i studien. 

 

Läromedel 1: Sida 61-62 Prima Matematik 2A från 2009 (utökad upplaga), utgiven av Gleerups 

Utbildning AB 

Läromedel 2: Sida 110-139 Favorit Matematik 2B från 2012, utgiven av Studentlitteratur AB 

Läromedel 3: Sida 94-98 i Eldorado: Matte 2B från 2009, utgiven av Gleerups Utbildning AB 

Läromedel 4: Sida 140-141 Matte Direkt Safari 2A från 2009, utgiven av Bonnier Utbildning AB 

 

De böcker som analyserats är av varierande längd, vilket innebär att även analyserna av böckerna 

är av olika längd. Längst är boken Favorit Matematik med 205 sidor. Näst längs är Matte Direkt 

Safari med 143 sidor. Efter den kommer Prima Matematik med 135 sidor och kortast är Eldorado 

med 128 sidor. 

 

6.4 Genomförande samt reflektion av analysmetod 

I detta avsnitt förklaras hur genomförandet av analysen utfördes. Avsnittet innehåller även några 

korta reflektioner över analysen. 
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         Läroböckerna har var och en för sig analyserats utifrån varje fråga i analysmodellen. Detta 

innebär att läroböckerna noggrant analyserats många gånger, och dessutom innebär att det är 

mindre risk att någonting i läroböckerna har glömts bort i analysen. Detta höjer studiens 

reliabilitet. När läroböckerna skulle analyseras utifrån perspektivet av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar räckte det dock inte att endast analysera geometri-

avsnitten. Detta krävde att hela böckerna analyserades eftersom exempelvis strukturen behövde 

analyseras. 

 

6.5 Etiska aspekter 

Det finns några forskningsetiska principer som bör beaktas när man utför en studie. De fyra 

grundkraven som ska övervägas berör information, samtycke, konfidentialitet, och nyttjande. 

Dessa behöver man utgå ifrån om man gör en studie som innefattar personer, exempelvis lärare 

eller elever, men eftersom denna studie inte gör det behöver inte de etiska principerna övervägas 

på detta sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 

          För att kunna publicera de bilder som finns i läroböckerna mailade vi först de olika förlag 

som givit ut läroböckerna. Efter att en jurist som är talesman för en av läroböckerna förklarat 

citat-lagen förstod vi att vi har rätt att publicera de olika bilderna som kan ses i analysen. 
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7. Analys 

I Analysen har några av läroböckernas namn förkortats. Favorit Matematik benämns i analysen 

som Favorit, Matte Direkt Safari benämns som Safari och Prima Matematik benämns som Prima. 

 

7.1. Vilka semiotiska resurser finns i läroböckerna? 

Läroböckerna innehåller en mängd olika semiotiska resurser. Semiotiska resurser som versaler, 

fetstil och färg används oftast för att visuellt framskjuta information. Olika typsnitt och 

avgränsningar, så som ramar eller färger, visar ofta på skillnader mellan textmoment.  

 

Bild 1. Ur Favorit Matematik, s. 138. Avgränsning genom ram och färgad bakgrund. 

 

Färgkodning förekommer i alla läroböckerna bland annat för att visa på kapitelindelning. Bilder 

förekommer i alla läroböckerna, en del är dekorativa medan andra fyller en utbildningsfunktion. 

Det finns även olika symboler (se vidare om detta i nästa avsnitt). Dessutom innehåller alla 

läroböckerna rutsystem av olika slag, till exempel tabeller. 

 

7.2. Vilka typer av bilder finns i böckerna? 

De olika bilder som finns i läroböckerna är dekorativa, illustrativa och kompletterande. Om en 

bild är dekorativ är dess huvudsakliga funktion att dekorera sidan, men den tänkta funktionen 

kan även vara att motivera eleverna. En illustrativ bild förklarar någonting och den sista bildtypen 

är kompletterande, vilket innebär att den behövs tillsammans med en annan resurs för att 

sammanhanget bilden förekommer i ska framgå. Nedan följer en tabell som visar hur många 

dekorativa, illustrativa respektive kompletterande bilder som förekommer i de geometriska 

avsnitten av läroböckerna. Om en bild har flera funktioner (exempelvis att både komplettera och 

vara dekorativ) har den räknats med på båda raderna. 
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 Prima Matematik Favorit Matematik Eldorado Matte Direkt 

Safari 

Dekorativa 14,3 % 25,4 % 5,4 % 19,4 % 

Illustrativa 28,6 %  7,6 % 50 % 29 % 

Kompletterande 57,1 % 67 % 44,6 % 51,6 % 

Totala antalet sidor 

& bilder 

2 sidor, 21 bilder 30 sidor, 185 bilder 5 sidor, 56 

bilder 

2 sidor, 31 bilder 

Tabell med dekorativa, illustrativa och kompletterande bilder i geometriavsnittet i böckerna. Procentandelen beskriver andel 

dekorativa, illustrativa respektive kompletterande bilder av alla bilderna i geometriavsnittet. 

 

I alla fyra läroböcker upptas majoriteten av utrymmet på sidorna av bilder. Favorit har störst andel 

dekorativa bilder, det finns bilder på djur och människor på nästan varje sida. Men även de andra 

tre läroböckerna innehåller bilder som är dekorativa, dock skulle en del av dessa med bildtext 

eller uppgifter kunna fyllas med mening. Många bilder underlättar också förståelsen av 

information eller upprepar den, alternativt ingår i uppgifterna eleverna ska utföra, så som att 

mäta, markera eller färglägga. Bilderna nedan ska användas i uppgiften, men är samtidigt 

dekorativa. 

 

Bild 2. Ur Favorit Matematik, s. 111. Bilder som är både kompletterande och dekorativa. 

 

De flesta bilderna i läroböckerna är tecknade. Eldorado innehåller även uppgifter med pengar och 

några få elevnära objekt, vilka är foton istället för tecknade bilder. Även i boken Favorit är det 

några sidor med foton på sedlar. I Safari finns det endast två foton, vilka föreställer olika sorters 

nötter, medan Prima endast innehåller tecknade bilder. 

         Alla fyra läroböckerna innehåller symboler. Eldorados symboler är enkla, odetaljerade och 

lätta att förstå och alltid placerade till vänster om beskrivningen av uppgiften eleverna ska utföra, 
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här finns ett tydligt mönster. Symbolerna står för till exempel samarbete, eget arbete utanför 

boken eller när en miniräknare ska användas. Prima och Safari har det vi kallar ”målsymboler”. 

Dessa är symboler som ligger bredvid en förklaring av målen eleven ska arbeta mot. Symbolerna 

visas nedan. 

 

Bild 3. Ur Prima Matematik, s. 61 & Matte Direkt Safari, s. 140. Målsymboler med skrift. 

 

I Favorit finns symboler som visar om eleven ska ”öva”, vilket innebär att repetera eller ”pröva”, 

vilket innebär att fördjupa sina kunskaper. Symbolerna finns på väldigt många sidor i boken, och 

fyller egentligen ingen funktion, mer än att de är symboler för ”öva” eller ”pröva”. Se bild nedan. 

 

Bild 4. Ur Favorit Matematik, s. 156 & 157. Två symboler för olika typer av uppgifter. 

 

I Favorit finns även en symbol överst på flertalet sidor som är svår att tyda. Det är oklart vad 

symbolen står för och den upplevs onödig på sidan. Symbolen visas nedan. 

 

Bild 5. Ur Favorit Matematik, s. 138. Symboler som inte förklaras i läroboken. 

 

7.3. Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet, och hur? 

Många av bilderna i läroböckerna har potential att väcka uppmärksamhet. Detta kan ske på ett 

positivt sätt genom bilder som eleven behöver använda sig av för att kunna utföra uppgiften eller 

att den väcker nyfikenhet och bidrar till förståelse av uppgiften. Om bilderna dessutom är 
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elevnära har de större potential att väcka uppmärksamhet. Om bilden väcker uppmärksamhet på 

ett negativt sätt är det för att bilden är dekorativ eller missvisande och på så sätt drar 

uppmärksamhet från uppgifterna.  

          Det finns många bilder som eleverna behöver granska för att kunna utföra uppgifterna. 

Alla böcker har också bilder som är ”annorlunda” och skiljer sig från det ”vanliga” så som spel 

och instruktioner som innebär att eleven ska göra någonting praktiskt, vilket har stor potential till 

att väcka uppmärksamhet. Det finns också färgglada bilder på geometriska objekt som är elevnära 

i varje lärobok. 

Bilden nedan visar en sida med två illustrerande bilder från Favorit, där först ett exempel 

visas på hur streck ska dras och sedan hur mätning utförs med en linjal. Sidan (se bild nedan) 

visar också en stor dekorativ bild med många detaljer. Den dekorativa bilden föreställer en tjej 

som har hamrat sig på fingret. Fingret är rött och hon blåser på det. På hennes axel sitter ekorren 

Kurre. Alla bilderna har stor potential att väcka uppmärksamhet, eftersom de är detaljrika. De två 

första kan väcka nyfikenhet på ett positivt sätt, ett intresse för att vilja mäta, och lära sig dra raka 

streck, men den sista är onödig och drar uppmärksamheten till helt andra saker än matematik. 

 

Bild 6. Ur Favorit Matematik, s. 110. Bilden visar först två illustrerande bilder, sedan en uppgiftsbild, och 

slutligen en dekorativ bild. 
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Både Favorit och Eldorado har bilder på saxar där vinklar ska mätas, vilket kan upplevas lustfyllt 

och intresseväckande för barnen. Det skulle också kunna locka dem att börja mäta vinklar på 

riktiga saxar vilket kan upplevas som positivt, eftersom det lockar till utbildning, men det lockar 

också utanför läroboken. Både Prima och Eldorado innehåller sidor fria från dekorativa bilder som 

kan väcka uppmärksamhet på ett icke ändamålsenligt sätt. Eldorado har ett uppslag med 

tredimensionella föremål, vilka på första sidan har olika färger och på den andra sidan visas 

verkliga objekt på foton. Det blir på så sätt en progression och bilderna har potential att skapa 

och bibehålla intresset hos eleverna. Det är dessutom relativt få föremål som presenteras och det 

är heller inte särskilt många färger på uppslaget. Fotona i sig kan också kännas spännande för 

eleverna eftersom foton är ovanligt i matematikläromedel. 

I samtliga läroböcker förekommer maskotar, som troligtvis finns där för att öka 

motivationen, mer eller mindre frekvent. I några läroböcker förekommer de på i princip varje 

sida, men i andra förekommer de betydligt mer sällan. Många gånger kan dessa maskotar väcka 

för mycket uppmärksamhet och distrahera läsaren att börja tänka på annat, men en del av dem 

förklarar olika bilder eller begrepp med hjälp av till exempel pratbubblor.  

En uppgift i Safari består av bilder på de tre olika maskotarna tillsammans med olika antal 

klossar, läsaren ska använda dessa bilder i uppgiften. Bilderna är färgglada och har potential att 

väcka uppmärksamhet. Dock har bilderna bakgrunder som gör bilderna mer svårlästa. Se nedan. 

 

Bild 7. Ur Matte Direkt Safari, s. 141. Bilder som kan väcka uppmärksamhet. 

 

7.4. Hur är bilderna placerade i relation till verbalskriften de hör ihop med, 

samt hur samverkar skrift och bilder? 

Bild och skrift som hör ihop är oftast placerade nära varandra och många gånger förtydligas 

sambandet genom att sätta pilar eller linjer mellan de olika sammanhängande semiotiska 

resurserna. Genomgående i alla böcker är att skriften till illustrativa bilder oftast står till vänster 

eller under bilderna. Skrift och bild som hör ihop har även markeras genom färgkodning. 

         Generellt sett är bild och skrift i läroböckerna kopplade så att det framgår att de hör ihop 

och placerade så att läsaren får hjälp att förstå uppgifterna med hjälp av bilderna. I Safari finns, 
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som ovan nämnt, längst upp på ett antal sidor, mål utskrivna för vad eleverna ska lära sig. Under 

detta finns på en sida en informationsruta, vilken innehåller åtta bilder på olika geometriska 

former. Precis under dessa står namnen på formerna. Två maskotar pekar på varsin geometrisk 

figur och säger ”Den tredje formen är en rektangel” och ”Den sjätte formen är ett klot.” Den ena 

maskoten är bättre placerad, och har fingret närmare den nämnda figuren än den andra. 

          Prima och Favorit har liksom Safari bilder på olika tredimensionella objekt och namnen står 

utskrivna bredvid eller under varje objekt.  

          Både Favorit och Eldorado innehåller moment där uppgifter är inramade och avskilda från 

tillhörande skrift, vilket kan skapa förvirring för läsaren eftersom det blir svårare att förstå att till 

exempel skrift och bild hör ihop.  

 

Bild 8. Ur Eldorado, s 94. Sida med flera uppgifter i olika ramar. 

 

I Eldorado finns en uppgift (se bild ovan) där skriften står ovanför uppgiften, och varje enskild 

deluppgift är inramad, vad som hör ihop med vad kan upplevas förvirrade på grund av 

avskiljningen genom ramar. Att det ser ut såhär kan dock vara en estetisk fråga. Efter de 

inramade uppgifterna följer ännu en deluppgift, där eleven ska rita en figur, dock finns ingen ruta 

att rita i. En inramning hade förtydligat att eleven ska göra uppgiften på samma sätt som den är 

gjord ovan. 
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         I både Favorit och Prima är skriften oftast placerad ovanför tillhörande bild men det 

förekommer också att skrift står på flera sidor om en bild. I Eldorado och Safari finns det dock 

ingen struktur för hur bild och skrift är placerade i relation till varandra, ibland finns skrift på 

flera olika sidor av en bild och ibland på en sida, det varierar vilken sida skriften står på. 

         Om skrift och bild är långt ifrån varandra på sidan, men hör ihop ändå är det oftast så att 

hela sidan är en enda enhet, exempelvis i Favorit, där det finns en spelplan. Överst på sidan finns 

en text om vad som behövs för ett spel. Under bilden finns text och ruta där det kan fyllas i hur 

många spelare som spelar. Under denna text finns instruktioner om hur man spelar spelet. Att 

instruktionerna kommer sist kan vara förvirrande, men då spelplanen är tryckt i boken är det inte 

svårt att lista ut att spelreglerna är kopplade till spelet, se bild nedan. 

 

Bild 9. Ur Favorit Matematik, s. 134. En sida som visar hur text och bild kan samverka. 

 

Några uppgifter innebär flera olika moment där semiotiska resurser av olika slag ska kopplas 

ihop, vilket kan vara förvirrande. Favorit har många bilder och uppgifter på sidorna, vilket kan 

upplevas rörigt och plottrigt och medför att det blir svårt att finna det viktiga på sidan. Många 

bilder är däremot kopplade till uppgifterna och ger exempel på och illustrerar hur eleven ska lösa 

uppgifterna. 
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7.5. Läroböckerna analyserade utifrån perspektivet av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

När läroböckerna analyserats utifrån detta perspektiv har hela böckerna analyserats, och alltså inte 

endast geometriavsnitten. Dock analyserades endast geometriavsnitten i de olika läroböckerna då 

sammanhanget analyserades. 

 

7.5.1 Är formgivningen konsekvent? 

För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det viktigt att layouten i 

läroboken är konsekvent. Layouten i läroböckerna är på flera sätt gynnande för en elev med NPF. 

Formgivningen är helt konsekvent i vissa av böckerna och relativt konsekvent i andra. I 

läroboken Favorit är kapitelinledningen inte särskilt tydlig, men den går att urskilja genom 

färgkodning och är även på detta sätt konsekvent. Bilden nedan visar olika kapitelinledningar. 

 

Bild 10. Ur Favorit Matematik, s. 34, 62 & 110. Tre olika otydliga kapitelinledningar. 

 

När det gäller de andra läroböckerna är kapitelinledningarna tydliga. Prima, Safari och Eldorado 

inleder sina kapitel med ett uppslag där målen för kapitlet förklaras. Dessa sidor ger eleverna en 

överblick över vad de ska lära sig under kapitlet. Det finns inga tydliga mål för kapitlen i Favorit, 

det står dock i vissa kapitel vad eleverna kommer att arbeta med, vilket är inkonsekvent. Däremot 

står det vad eleven får möjlighet att utveckla på alla ”favoritsidor”. I Prima och Safari presenteras 

de enskilda mål som ska uppnås på de kommande sidorna, genom hela boken. En elev med NPF 
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kan behöva veta varför de ska lära sig just det de lär sig i böckerna. Detta kan göra att eleven 

känner att lärandet har ett syfte. Inga av matematikläroböckerna ger eleverna en förklaring till just 

varför de ska lära sig just det de lär sig i boken, dock har alla läroböckerna, som nämnt, utskrivna 

mål som förklarar vad och ibland även hur de ska lära sig.  

          Alla fyra läroböcker har olika färgkoder i de olika kapitlen. Böckerna har dessutom alltid 

fetstil och samma typsnitt på de inledande rubrikerna. Rubrikerna färgsätts dessutom med 

kapitelfärgen. Generellt sätt har läroböckerna konsekventa formgivningar, med olika kapiteldelar 

på samma plats i alla kapitel och så vidare. Dock har Favorit vissa moment som ligger på olika 

plats i olika kapitel. Ett moment som kallas ”Vi övar” finns i början av kapitel ett, i kapitel två 

ligger momentet mot slutet, i kapitel tre ligger det ungefär i mitten och i kapitel fyra och fem 

finns momentet inte alls. Detta ger boken en inkonsekvent formgivning. Däremot har Favorit ett 

moment som heter ”Vad har jag lärt mig?” i slutet av varje kapitel. Där får eleverna reflektera 

över vad de lärt sig och på så sätt befästa kunskaperna ytterligare. I Eldorado finns det några 

symboler som är återkommande genom hela boken. En symbol visar att det är en uppgift där 

eleverna ska samarbeta, en annan visar att eleven ska utföra en uppgift utöver boken och en 

tredje visar att eleven ska använda miniräknare. Eftersom dessa förekommer i hela boken bidrar 

de till en tydlig struktur i boken. Även Prima har relativt konsekvent formgivning, dock 

förekommer ett moment som heter ”Blandad träning” som gör formgivningen inkonsekvent. 

Däremot är dessa sidor alltid gula, vilket gör att eleverna med ett blädderprov kan se att den 

blandade träningen inte förekommer i alla kapitel. Denna medvetenhet genom färgkodning kan 

underlätta för elever med NPF. 

 

7.5.2 Sammanhang, repetition, samt variation 

Sammanhang är viktigt för elever med NPF eftersom det kan uppkomma förvirringar om 

uppgifterna är alltför olika. När sammanhang har analyserats i läroböckerna är det endast 

geometri-avsnitten som analyserats.  

          Alla fyra läroböckerna skapar sammanhang mellan uppgifterna. Ofta är det samma tema på 

de sidor som hör ihop. I Favorit är geometrikapitlet uppbyggt med sträckor, vinklar och sedan 

tvådimensionella geometriska figurer. Dessa uppgifter utvecklas sedan till uppgifter om 

tredimensionella geometriska figurer. Detta upplägg ger ett tydligt sammanhang. Sammanhanget i 

Prima är mestadels tydligt, dock är den sista uppgiften av de analyserade geometrisidorna inte 

kopplad till området, och är helt utan kontext. Å andra sidan är alla andra uppgifter kopplade till 

delmålet som står överst i början av avsnittet. Safari har inget enskilt kapitel för geometri. De 

geometriska områdena finns i stället uppdelade i slutet av varje kapitel. Detta ger boken ett lägre 
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samband. De övriga uppgifterna som finns i boken är dock sammanhängande och har alltid ett 

genomgående tema på sidorna som hör ihop. 

           De olika läroböckerna skapar möjligheter till repetition. Dock förekommer repetition olika 

frekvent i böckerna. Favorit, Prima och Safari har tydliga repetitioner av momenten i böckerna, 

medan Eldorado inte har lika frekvent förekommande repetitioner, alla räknesätt repeteras 

dessutom inte i boken. Favorit ger stora möjligheter till repetition i alla kapitel, då alla kapitel är 

minst 30 sidor och dessutom innehåller väldigt många uppgifter på varje sida. Alla läroböcker 

utom Safari har repetitionen och fördjupningen allra sist i kapitlet. Safari har repetitionen, 

”Förstoringsglaset” och fördjupningen, ”Kikaren”, näst sist, följt av sidor med någon form av 

geometri, exempelvis mätning eller geometriska figurer. När det gäller variationen på uppgifterna 

är böckerna olika. Favorit som är den längsta boken har färst typer av uppgifter. Eldorado har mest 

varierande uppgifter och Prima och Safari har en viss variation på uppgifterna. Alla läroböckerna 

har dock olika sidor där uppgifterna utvecklas och blir mer djupgående, vilket innebär att de har 

variation på svårighetsgraden. 

 

7.5.3 Tydliga instruktioner och förklaring av svåra ord och begrepp  

Instruktionerna varierar mellan läroböckerna. I några av böckerna är det korta och tydliga 

instruktioner, medan de är längre och svårare att ta sig igenom i någon bok. Genomgående är att 

instruktionerna till uppgifterna är korta, vanligtvis två eller tre meningar, men i vissa fall behövs 

mer utförliga instruktioner. Ett sådant exempel är om eleverna ska spela något spel i boken. 

Spelinstruktionerna kan vara fler än tio meningar långa, vilket kan bli svårt för en elev med NPF, 

då de behöver korta och tydliga instruktioner. När det gäller Eldorado är det dock fler 

instruktioner som är långa än endast spelinstruktioner. Det finns inga informationsrutor i 

Eldorado, vilket kan vara anledningen till de långa instruktionerna. Uppgifterna behöver förklaras 

noggrannare. Däremot är det viss information som ges med hjälp av pratbubblor från de olika 

karaktärerna som finns i boken. Prima förklarar alltid ny information i en blå informationsruta. 

Förutom detta är instruktionerna oftast korta och tydliga med en eller två meningar. I Safari 

förklarar inte informationsrutorna alltid den nya informationen. I en ruta säger maskoten Trixie 

”Jämför talen! Ser du mönstret?”. Det finns ingen förklaring till mönstret för de elever som inte 

förstår vad Trixie menar. Se bild nedan. 
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Bild 11. Ur Matte Direkt Safari, s. 38. Otydlig informationsruta. 

 

Inom matematiken finns det många olika begrepp som eleverna behöver kunna för att förstå 

uppgifterna de ska utföra. Detta område är olika i de olika läroböckerna. I Favorit och Prima 

förklaras de svåra orden och begreppen enligt oss tydligt, och i Favorit får eleverna dessutom 

möjlighet att testa sina nya begrepp i slutet av varje kapitel vid momentet som heter ”Sallys 

Hinderbana”. Nedan visas en bild på hur begreppen ”Rektangel” och ”Kvadrat” förklaras. 

 

Bild 12. Ur Favorit Matematik, s. 130. Bild med tydlig förklaring. 

 

I Eldorado förklaras begreppen knappt alls (detta kan bero på att det är en 2B-bok och 

förklaringarna kan finnas i 2A-boken) och i Safari finns det i övrigt inte särskilt många svåra 

begrepp att förklara i boken. Detta kan vara för att förenkla för till exempel elever med NPF, 

men det kan bidra till att elevernas ämnesordförråd inte växer. Safari använder dessutom 

begreppen ”plus” och ”minus” i stället för ”addition” och ”subtraktion”. Orden plus och minus 

förklaras inte i boken, men även dessa begrepp förklaras antagligen i någon tidigare bok.  

          I de olika läroböckerna är det relativt ovanligt med uppgifter som kräver att eleverna 

använder sin fantasi. Prima är den lärobok som innehåller flest uppgifter där eleverna ska använda 

sin fantasi, exempelvis då de ska rita egna räknehändelser. Eldorado och Favorit har några få 

uppgifter där fantasi är nödvändigt, medan Safari inte har en endaste uppgift som kräver att 

eleverna använder sin egen fantasi. 
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7.5.4 Ren och luftig layout 

Vissa av böckerna, speciellt Favorit, har väldigt många dekorativa bilder och inte tillräckligt 

mycket luft på sidorna. De dekorativa bilderna består ibland av de maskotar som finns i boken, 

men även av olika djur. De dekorativa bilderna i de andra tre läroböckerna består oftast av 

maskotarna som förekommer i böckerna. Det är i Favorit dessutom väldigt många olika 

semiotiska resurser, som färger, bilder och uppgifter på sidorna, om man jämför med de andra 

böckerna. Det är väldigt lite luft på sidorna och de är röriga. Se exempel på bild nedan. 

 

Bild 13. Ur Favorit Matematik, s. 136. Rörig sida med många olika semiotiska resurser. 

 

Eldorado, Safari och Prima är relativt ”rena” böcker och det är oftast vit bakgrund med svart text. 

Det är inte så många färger på sidorna och många sidor innehåller mycket luft. Färgerna som 

förekommer i Safari är tonade, inte starka. Det är inte heller särskilt många uppgifter på varje sida 

och de flesta bilder som finns på sidorna är kopplade till uppgifterna. Här nedan visas en bild på 

hur en ren sidan kan se ut. 
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Bild 14. Ur Prima Matematik, s. 62. Bild på en ”ren” sida.  

 

Några undantag finns dock i Prima, då sidorna inte alltid är vita med svart text. Ett exempel är när 

olika avsnitt markeras med olika färger. ”Utmaning”-uppgifterna har en beige bakgrund och 

ibland röd text. Se bild nedan. 

 

Bild 15. Ur Prima Matematik, s. 71. Utmaning-uppgifter. Beige bakgrund med röd och svart text. 

 

Favorit har dessutom väldigt många uppgifter på samma sida, medan exempelvis Prima håller 
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sidorna rena och utan alltför många dekorativa bilder. Majoriteten av texten i böckerna står med 

svart text på vit bakgrund. Vissa av böckerna har några undantag vid exempelvis spelsidor eller 

andra sidor som markerar olika typer av avsnitt.  

 

Alla de analyserade läroböckerna har någon maskot som följer eleverna genom läroboken. Det är 

olika huruvida maskoten presenteras i boken eller ej. I Prima och Safari presenteras maskotarna 

tydligt i början av boken, medan de inte presenteras alls i Eldorado eller Favorit. I dessa båda 

läroböcker förekommer dessutom maskotarna som dekorativa bilder på nästan varje sida, ibland i 

flertal. I Safari är maskotarna många gånger en del av en uppgift, som en illustrerande eller 

kompletterande bild, vilket kan upplevas som mer motiverande än när de endast finns där som 

dekorativa bilder. Det finns dock många bilder i Safari som ligger bakom, under, bredvid eller 

över uppgifter som egentligen inte behövs. Detta kan upplevas som rörigt och distraherande för 

elever med NPF. Se exempel nedan. 

 

Bild 16. Ur Matte Direkt Safari, s. 50. Bilderna på verktygen behövs inte för att förstå uppgiften. 

 

7.5.5 Är böckerna tjocka eller tunna? 

Det är stor skillnad på storleken på böckerna. Favorit som är den längsta boken har dessutom 

större sidor och betydligt fler uppgifter, vilket kan leda till att eleverna känner att det blir omöjligt 

att lyckas ta sig igenom hela boken. De tre andra böckerna innehåller färre sidor och färre 

uppgifter per sida, vilket kan kännas bättre, särskilt för elever med någon neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) och framför allt för elever med autismspektrumtillstånd (AST), då 

eleven får en större chans att räkna klart hela boken på en termin.  
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8. Diskussion 

Nedan diskuteras analysen utifrån frågeställningarna, samt tidigare nämnd litteratur. De 

frågeställningar som diskuteras är: 

 

– Hur samspelar bilder och skrift i böckerna? 

– Vilka funktioner fyller de olika bilderna och hur mycket utrymmer tar de i böckerna? 

– Hur ser layouten ut i förhållande till vad elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

behöver?  

 

8.1 Hur samspelar bilder och skrift i böckerna? 

I matematikläromedel är det viktigt att bild och skrift samspelar eftersom uppgifterna annars blir 

svåra att förstå. Genom analysen har det framkommit att bilderna och skriften i läroböckerna 

främst samspelar genom närhet. Skrift och tillhörande bild ligger oftast nära varandra, oavsett om 

skriften ligger ovanför, under eller bredvid bilden. Sambandet förtydligas dessutom ibland genom 

att pilar är satta mellan de sammanhängande semiotiska resurserna. Björkvall (2009) menar att 

närhet oftast visar på ett starkt samband och Danielsson & Selander (2014) har med sin forskning 

kommit fram till att information blir lättare att förstå om skrift och bild samverkar genom närhet 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 53-54). Detta verkar alltså läromedelsförfattarna haft i åtanke 

när läroböckerna tillverkats. 

          Precis som i Danielssons & Selanders (2014, s. 53-54) analys av matematikläromedel har vi 

sett att samband mellan semiotiska resurser ibland markeras med färgkodning. Detta förekommer 

dock inte lika ofta som sambandskapande genom närhet. Färgkodning används till största del för 

att markera vilka sidor som tillhör vilka kapitel i böckerna. Färgkodningen används dessutom för 

att visa vilka sidor som är repetition, fördjupning, spel, och så vidare. Pettersson (2008) menar att 

färgen ska öka motivationen och uppmärksamheten, men att det är viktigt att inte ha för många 

färgkoder, då det i stället riskerar att hindra inlärningen (Pettersson, 2008, s. 110). Färgkodningen 

av läroböckerna består oftast av att ett kapitel har en egen färg. Detta innebär att läromedlen inte 

har särskilt många olika färgkoder, vilket enligt Pettersson (2008, s. 110) är bättre för inlärningen. 

          Björkvall (2009) skriver att samband ofta sker genom inramning av olika bilder och 

textelement (Björkvall, 2009, s. 105-108), men i denna analys framgår det att inramning främst 

sker för att rama in information i enskilda informationsrutor, eller genom att rama in bilder där 

tillhörande skrift ligger utanför ramen. Detta får i stället motsatt effekt och kan tolkas som att 

skriften och bilderna inte hör ihop. I flera fall ligger uppgiftsskriften utanför inramningen av 

tillhörande bild, vilket kan upplevas som förvirrande för eleven. 
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          De informationsrutor som finns i läroböckerna befinner sig alltid högst upp på sidan. 

Selander (2011) menar att resurser alltid har en rumslig organisation och att man läser alla 

resurser i en förväntad läsordning. Den information som kommer först påverkar alltid 

informationen som kommer efter (Selander, 2011, s. 69). I läroböckerna följs 

informationsrutorna alltid åt av uppgifter som kretsar kring innehållet i informationsrutorna, och 

det är antagligen därför rutorna alltid placeras högst upp på sidan. Informationsrutorna är 

dessutom alltid visuellt framskjutna, vilket oftast innebär att det är den viktigaste informationen 

på sidan. 

          Denna analys har, precis som Danielsson & Selanders analys (2014), visat att skriften inte 

alltid klargör bilderna på sidorna. Många bilder hör inte till kontexten och beskrivs inte. Dessa 

bilder räknas som dekorativa. Om de dekorativa bilderna inte förklaras, vilket sällan är fallet, och 

det finns information om andra uppgifter utan tillhörande bild på sidan kan detta bli förvirrande 

för eleven. Ferlin (2014) menar att man i stället bör ha sidor med färre och väl samverkande 

resurser, vilket är lättare att ta till sig (Ferlin, 2014, s. 63). 

 

8.2 Vilka funktioner fyller de olika bilderna och hur mycket utrymme tar de i 

böckerna? 

I de analyserade läroböckerna används majoriteten av utrymmet på sidorna till bilder. Det finns 

givetvis text på sidorna, men på de allra flesta sidorna är det bilderna som tar mest plats. 

Magnusson (2014) menar att bild är den resurs som elever främst uppmärksammar (Magnusson, 

2014, s. 240), vilket i sådana fall kan vara väldigt bra för elever som arbetar i matematikböcker. 

Om bilder dessutom har en positiv effekt på inlärningen, som Pettersson (2008, s. 139-130) 

skriver, innebär detta att matematikböcker är fyllda av hjälpmedel som eleverna kan ha stor nytta 

av. 

          Om man granskar tabellen i analyskapitlet ser man att majoriteten av bilderna i alla de 

analyserade läroböckerna är kompletterande bilder, utom Eldorado som innehåller flest illustrativa 

bilder. Som tabellen dessutom visar förekommer det en del dekorativa bilder i läroböckerna. 

Pettersson (2008, s. 59-60) kommenterar att dekorativa bilder kan skapa förvirring hos eleverna. 

Detta innebär att bilder både kan har en negativ och positiv effekt på inlärningen, och det spelar 

stor roll vilka typer av bilder som texten innehåller. I analysen framgår det att det är väldigt få 

foton i läroböckerna och bilderna utgörs mestadels av teckningar. Pettersson (2008, s. 59-60) 

skriver om att bakgrunder och smådetaljer helst ska tas bort från bilder i läromedel, då det gör 

bilderna mer lättlästa. De flesta bilderna i läroböckerna är tydliga, utan smådetaljer och bakgrund, 

men några av bilderna har bakgrunder som går i samma nyans som bilden, vilket gör bilden mer 
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svårläst (se bild 7).  

 

8.3 Hur ser layouten ut i förhållande till vad elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver? 

De analyserade läroböckerna har till stor del en tydlig struktur genom hela böckerna. Olika 

moment kommer oftast i samma ordning i böckerna, dock är det några moment som befinner sig 

på olika ställen, samt försvinner i några kapitel, i boken Favorit. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013, s. 12, 28) skriver att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) klarar av inlärningen som bäst om upplägget på läromedlet har en tydlig struktur och om 

alla kapitel ser likadana ut. Detta innebär att boken Favorit kan upplevas förvirrande för elever 

med NPF. 

          Som nämnt tidigare i diskussionen innehåller läroböckerna många dekorativa bilder. Flest 

dekorativa bilder i förhållande till de andra bilderna har Favorit, som har dekorativa bilder på 

nästan varje sida. Många gånger är det dessutom fler än endast en dekorativ bild på sidan. De 

andra tre böckerna innehåller betydligt färre dekorativa bilder. Hellström (1997, s. 128) menar att 

läromedel behöver vara luftiga och innehålla enkla och tydliga bilder. Boken Favorit kan alltså 

missgynna elever med NPF även genom denna aspekt, eftersom eleverna kan ha svårt att sålla 

bort de distraherande sinnesintryck som de kan uppleva av de dekorativa bilderna. Dock 

innehåller alla de fyra läroböckerna många bilder överlag, och som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013, s. 29-31) skriver kan det vara bra för elever med NPF att bilder 

konkretiserar innehållet. Bilderna kan dessutom ge eleverna en paus där de kan stanna upp och 

bearbeta det de lärt sig. 

          De fyra läroböckerna har mestadels korta och tydliga instruktioner, med en eller två korta 

meningar, men i Eldorado är instruktionerna längre än i de övriga böckerna. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013, s. 24) menar att korta och tydliga instruktioner hjälper elever med NPF 

att förstå vad de ska göra, vilket gör att elever kan ha svårare att förstå uppgifterna i Eldorado, där 

instruktionerna ofta är längre än två meningar. 

          Repetition är någonting som återkommer olika frekvent i läroböckerna. Favorit, Prima och 

Safari ger eleverna många möjligheter till repetition av alla olika räknesätt, medan Eldorado endast 

har några enstaka sidor med repetition där eleverna inte får möjlighet att repetera allt de lärt sig. 

Detta är negativt då Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013, s. 28-29) menar att elever med 

NPF behöver möjlighet att repetera för att komma ihåg vad de lärt sig. Läroböckerna behöver 

dessutom ha uppgifter av varierande svårighetsgrad, vilket de olika läroböckerna har. 

Läroböckerna har på något sätt fördjupningsuppgifter, där eleverna kan avancera de tidigare 
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kunskaperna. Detta är enligt Adler & Adler (2006, s. 19) bra, eftersom om en elev med NPF 

fastnar i inlärningen kan denne gynnas av att fortsätta arbeta med någon uppgift som är mer 

avancerad, vilket utmanar hjärnan. Om detta går bra stärks dessutom elevens självförtroende, 

vilket är särskilt viktigt då elever med NPF ofta känner att de inte duger. 

Fördjupningsuppgifterna i de olika läroböckerna är alltså utmärkta om en elev med NPF behöver 

stimulera hjärnan och få en större utmaning. 

          De olika läroböckerna har majoriteten av sin text som svart på vit bakgrund, vilket gör 

skriften perceptionsvänlig. Men på specialsidor som olika spel eller ”favoritsidor” kan 

bakgrunden utgöras av en stor bild som täcker hela uppslaget eller en mängd olika färger med 

text som har olika färger. Dessa sidor är menade att vara roliga och finns antagligen där för att 

motivera eleven då den får göra någonting annorlunda i boken, men dessa sidor kan då i stället 

vara alldeles för röriga för eleven och få eleven att ge upp. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2013, s. 30) poängterar att många elever med NPF behöver just perceptionsvänlig skrift. 

          Eleven kan även känna att det är omöjligt att klara av boken om den är för lång. 

Läroboken Favorit är den längsta läroboken som analyserats, och har dessutom flest antal 

uppgifter per sida. Denna bok kan kännas omöjlig att bli klar med för en elev med NPF, vilket 

kan leda till att eleven inte vill arbeta alls. De andra böckerna har dock färre uppgifter per sida 

och är även betydligt kortare, vilket innebär att eleverna med NPF har större chans att räkna klart 

hela boken och då öka sitt självförtroende. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013, s. 32) 

menar att det är bättre med fler, kortare böcker än att ha en lång bok. 

          Det framkom att i ett av läroböckerna, Safari användes inte termerna addition eller 

subtraktion. I stället används termerna plus och minus. Detta kan vara ett försök att förenkla 

innehållet, för att anpassa det till bland annat elever med NPF, men det kan innebära att eleverna 

halkar efter och att deras ämnesspråk i matematik försämras. Adler & Adler (2006, s. 19) menar 

att det är viktigt att förenkla men att behålla utvecklingen, så att eleverna i fråga inte hakar efter 

mer än de möjligen gör ändå. 
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9. Konklusion 

I vårt självständiga arbete har vi analyserat fyra läroböcker i matematik utifrån ett sociosemiotiskt 

perspektiv, där kommunikationen ses som betydelseskapande. Det som analyserades var hur 

bilder och skrift samspelar, hur mycket plats bilderna hade, hur relevanta bilderna var för 

läroböckerna samt hur läroböckerna gynnar eller missgynnar undervisningen för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

 

Alla fyra läroböckerna innehöll många bilder som samspelade väl med skriften och uppgifterna, 

men det fanns också många bilder som var rent dekorativa. En del av dem hade givits anknytning 

till uppgifterna men många hade det inte. Detta bekräftar forskningen som Pettersson (2008, s. 

110) genomfört. Han menar att färger och bilder kan bidra till att skapa eller höja motivationen 

hos eleverna. För många av läroböckernas mottagare fungerar böckerna antagligen utmärkt, och 

några av läroböckerna bättre än andra. För elever med NPF, som redan har svårt med många 

bitar i skolan, kommer läroböckerna med största sannolikhet på grund av bland annat mycket 

färger, bilder utan förankring och koppling till text och uppgifter, plottrighet på sidorna, för lite 

repetition, otydlighet i varför något ska göras samt brist på luftighet göra det ännu svårare för 

dessa elever. Som Pettersson (2008, s. 111) och Whitling & Kågerman Hansén (2011, s. 108) 

skriver kan layout och färgsättning bero mycket på konkurrensen mellan läromedelsföretag, då en 

bok som upplevs som färggladglad och rolig, med bilder som “lättar upp” sidorna kan locka 

lärare att köpa dem. Att böckerna anses “roligare” innebär inte alltid att boken i fråga är bäst, och 

mest gynnsam för flertalet elever. Innan ett läromedel beställs av skolor bör alla delar analyseras, 

såsom: layout, faktakunskaper, förklaringar, tydlighet, variation och repetition med mera. Först 

när detta är gjort kan man veta vilket material som gynnar eleverna bäst. Processen att analysera 

läromedel är lång, och därför är det något som lärare bör få extra tid till att göra, allra helst hade 

vi sett att en myndighet skötte läromedelsgranskningen igen för att lärare ska känna sig trygga i att 

veta att de läromedel som finns tillgängliga är i enlighet med till exempel aktuell läroplan. På så 

sätt skulle lärarna kunna få mer tid till att göra det de är utbildade till, nämligen att undervisa. 
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