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Sammanfattning 
Detta examensarbete är baserat på forskning kring bildernas betydelse i matematikböcker.  De 

analyser som genomförts visar bildernas funktion. De läromedel som analyserats är Eldorado, 

Favorit matematik, Koll på matematik och Prima Formula. Vi har valt att fokusera på 

böckernas geometriavsnitt eftersom bilder förkommer ofta inom detta arbetsområde.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att analysera och jämföra bilder som finns i populära matematikböcker. 

Det arbetsområde som analyseras i samtliga läroböcker är geometri.  

 

Metod 
Den analysmodell som används vid bildanalyserna hämtar inspiration från Pettersson (2008). 

Vid den första analysen fördelades bilderna efter vilken funktion de har i matematikböckerna. 

Den andra analysen syftar att visa antal uppgifter som har eller inte har någon bildkoppling. 

Genom bildanalyserna framkommer även bilder som fyller sin funktion att kommunicera sitt 

innehåll positivt eller negativt.  

 

Resultat 
Resultatet av bildanalyserna visar att den funktion som förekommer mest bland bilderna i 

läroböckerna är den kompletterande. Det finns bilder inom samtliga funktionskategorier som 

kan påverka elevernas uppfattning av uppgifterna, både positivt och negativt. En stor del av 

uppgifterna som finns i matematikböckernas geometriavsnitt är kopplade till bilder.    
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INLEDNING 
Bilder inom matematiken har en viktig roll eftersom eleven ska skapa sig en uppfattning samt 

sätta uppgifterna i ett sammanhang. Många utav dagens läromedel är bildrika och därför är en 

analys av dessa bilder högst relevant. Det finns olika typer av bilder och därför är vår bildanalys 

nödvändig för att urskilja de olika bildtyperna efter vilken funktion de har i läromedlet samt 

vilken funktion de har på elevernas uppfattning av uppgifterna. Pettersson (2008) belyser för 

att bilder ska ha en effekt på läsarens förståelse måste bilden ligga i nära anslutning till den text 

som den kopplas till. Kopplingen mellan bild och text hjälper eleven att minnas innehållet samt 

de återkommande teman som förekommer i läromedlet. Skolinspektionen (2011) lyfter att 

bilder i läromedel har olika funktioner beroende på i vilket sammanhang de presenteras samt 

vilken relation de har till läromedlets innehåll. De bilder som förekommer är av olika slag men 

deras funktion kan skilja sig beroende på bildernas djup i förhållande till läromedlets uppgifter. 

 

Den del i läroböckerna som analyseras i detta arbete är arbetsområdet geometri. Valet av 

arbetsområde grundar sig i att inom geometrin används ofta bilder för att förstärka uppgifterna. 

Därför valdes matematikböcker riktade mot årskurs fyra eftersom de har en relativt hög 

bildtäthet i förhållande till mängden uppgifter. I vissa fall måste det finnas bilder till uppgiften 

för att den ska kunna lösas. Geometrin inom matematikundervisningen handlar överlag om 

visuella geometriska former och om hur de förekommer i vår vardag. Vi har valt att analysera 

böcker som riktar sig mot årskurs fyra för att få en likvärdighet nivåmässigt mellan böckerna.  

 

Läraren väljer de läromedel eleverna möter och därför måste hen kunna jämföra för att finna 

det läromedel som passar bäst för den aktuella klassen. De erfarenheter vi har från vår 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att lärare till stor del endast utvärderar olika 

läromedel utifrån de uppgifter som boken innehåller, det vill säga bokens textinnehåll. Valet av 

läromedel baseras inte bara på lärarens egna upplevelse utan även på vad kollegor anser om 

läromedlet. En annan tanke som uppkommit under våra VFU-perioder är att flera av de lärare 

vi mött använder läromedel som funnits på skolan under en längre tid, vilket kan leda till att 

någon närmare granskning av läromedlet inte skett. Johnson Harrie (2009) belyser att det inte 

finns någon statlig myndighet som kontrollerar läromedel som ges ut idag och därför är det av 

stor vikt att lärare kan utföra en enklare analys av läromedel innan de använder sig utav dem. 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11, reviderad 2016) 

framgår det att varje elev som går i grundskolan ska kunna använda sig utav och tolka olika 

uttryckssätt, exempelvis i form av bild och text. Eleven ska även kunna söka kunskap på platser 

och plattformar som kommunicerar fakta på olika sätt. Läraren ska uppmuntra eleven att 

kommunicera sin kunskap genom olika uttryckssätt. I inledningen till kursplanen i matematik 

framgår det att matematik är ett ämne som är kreativt och som kräver nyfikenhet samt en lust 

att utforska. I syftet för matematikundervisningen tas det upp att eleverna ska tolka och utläsa 

data samt se mönster och samband. Matematikundervisningen ska även ge eleverna en chans 

att uppleva estetiska värden och kunna applicera sina matematikkunskaper i vardagslivet. I det 

centrala innehållet för matematik finns det en egen del som är koncentrerad på arbetsområdet 

geometri. De punkter som tas upp i det centrala innehållet kring arbetsområdet geometri är delar 

som finns representerade i olika typer av bilder, exempelvis de geometriska figurerna kan 

gestaltas genom en bild på ett hus, en bil eller en möbel. 

 

Skolverket (2016) redovisar i en sammanfattning av forskning att läromedel ska vara en del av 

hur eleverna arbetar samtidigt som de ska förtydliga förmågorna samt målen för eleverna. Valet 

av vilka läromedel som ska användas måste följa läroplanen samt de mål som läroplanen fodrar. 
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Det är inte endast bilder och uppgifter i läromedel utan det är även samarbetsuppgifter som 

kräver att eleverna har utvecklat sin kommunikativa förmåga. Ser inte lärarna över vad boken 

innehåller kan sådana uppgifter förbises och eleverna utvecklar inte de fem förmågorna 

(problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation) med jämn fördelning. 

 

Arbetsfördelningen i detta arbete har varit likvärdig, då vi båda varit aktiva under hela arbetets 

gång. Vid samtliga analys- och skrivtillfällen har båda bidragit med en lika stor del. Hela arbetet 

har genomförts i samråd med den andre och varje ord har skrivits gemensamt. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
När vi utformat vår analysmodell har vi hämtat influenser och fått inspiration ifrån olika typer 

av teoretiska ramverk som är skapade ur ett sociosemiotiskt perspektiv. Kress (2009) förklarar 

att sociosemiotiken är en teori baserad på olika former av kommunikation med stöd av 

modaliteter. Den fokuserar på sociala och materiella resurser samt hur de tillsammans kan skapa 

ett lärande. I Pettersons (2008) bok Bilder i läromedel fann vi analysmodellerna: den 

polariserade bildanalysen och den semiotiska bildanalysen. Dessa modeller passade bäst in på 

de frågeställningar vi konstruerat (se nedan).  

 

Leijon och Lindstrand (2012) diskuterar skillnader och likheter mellan traditionell semiotik och 

sociosemiotik. I den traditionella semiotiken är relationen mellan form och mening 

betydelsebärande till skillnad från sociosemiotiken, där fokus ligger på kommunikationen till 

mottagaren. Det är individen som är skapare till de semiotiska tecknen inom sociosemiotiken, 

vilket leder till att tecknen konstant förändras beroende på sammanhang, behov och person. 

Tecken uppfattas olika av olika personer och därför kan man genom ett sociosemiotiskt 

perspektiv tolka teckenskaparens sammanhang. Løvland (2010) förklarar att ur sociosemiotiken 

har multimodalitetsteorin vuxit fram. Teorin används främst som ett hjälpmedel för att utläsa 

om samspelet mellan bild, text och sammanhang är gynnsamt för mottagaren. 

 

En typ av analys som vi influerats av är den polariserade bildanalysen. I den polariserade 

bildanalysen blir bilder samlande i gemensamma teman för att sedan jämföras med och ställas 

mot varandra. Syftet med den polariserade analysen är att finna likheter och skillnader mellan 

bilderna. Beroende på vilka faktorer som ska belysas kan jämförelsen ha varierande storlek och 

djup (Pettersson, 2008).  De delar i vår bildanalys som liknar den polariserade bildanalysen är 

när vi urskiljer bildernas funktioner. För att kunna klargöra vilken funktion bilderna har måste 

de jämföras med varandra samt deras relation till närliggande uppgifter. Utifrån bildernas 

funktion delas de in i tre kategorier för att synliggöra förekomsten i läromedlet.   

 

En annan typ av analysmodell är den semiotiska bildanalysen. Det semiotiska perspektivet 

innebär att både bokstäver och bilder betraktas som kommunikationsmedel. I den semiotiska 

analysmodellen är det analytikern som utformar frågeställningar för att avgränsa vilken typ av 

bilder som analysen är riktad mot, exempelvis förekomsten av additionstecknet, förhållandet 

mellan bild och text eller kategorisering av bilders funktion (Pettersson, 2008). De delar ur den 

semiotiska bildanalysen som finns med i vår analysmodell är där bildernas relation till uppgifter 

synliggörs. Genom den semiotiska bildanalysen konstrueras även de frågor som används för att 

urskilja varje bilds funktion. 

Bildernas fem funktioner 

Elia, Heuvel-Panhuizen och Georgiou (2010) och Carney och Levin (2002) presenterar fem 

olika kategorier som bilder kan delas in i beroende på deras funktion. Dessa funktioner är 

dekorativ, representativ, organiserande, tolkande och transformell. 

• Den dekorativa kategorin innebär att bildens funktion är att utsmycka för att skapa 

affekt hos mottagaren. Kategorin är vanligt förekommande i alla former av litteratur och 

inte minst i matematikböcker. 

• Den representativa bilden återspeglar textens innehåll vilket gör att mottagaren kan 

skapa inre bilder samt få en större förståelse för begrepp. 

• Den organiserande bilden hjälper mottagaren att orientera sig i textens innehåll utan att 

vidare reflektion krävs. 
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• Den tolkande kategorin är bilder som beskriver exempelvis ritningar och sprängskisser 

tillsammans med en instruktion/förklaring. 

• Den transformella kategorins bilder fungerar som ett stöd till texten för att öka 

förståelsen samt befästa textens innehåll i långtidsminnet. Bilderna visar ofta ett 

händelseförlopp som är illustrerat för att det ska kännas som att det finns rörelse i bilden. 

Det är inte bara bilderna som förstärker texten utan texten kan även förstärka bilderna 

genom betydelsebärande begrepp.  
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TIDIGARE FORSKNING 
Elia, Heuvel-Panhuizen och Georgiou (2010) förklarar att bilderböcker med matematiska inslag 

inte bara ökar elevernas matematiska resonemang utan även förändrar deras attityd gentemot 

matematik. Bilderna som eleverna stöter på i undervisningen blir inte bara bilder som de möter 

där och då, utan de blir en del av inlärningsprocessen. För att undersöka hur elever påverkas av 

olika typer av bilder med matematiskt innehåll krävs ytterligare forskning. I en framtida studie 

kan skillnader mellan olika bilder undersökas för att se hur eleverna tar sig an det matematiska 

innehållet beroende på vilken bildtyp som används, menar författarna. 

 

Vid en studie där yngre barn fick lyssna på en saga framgick det att barnen som fått höra sagan 

och fått se tillhörande bilder samtidigt minns sagan bättre än barnen som endast fått lyssna på 

sagan. Det är av stor vikt att varje bild passar till texten, dock behöver inte bilden representera 

hela händelseförloppet. (Levin och Ruch, 1979) 

 

Marston (2014) belyser att både elever och lärare påverkas av de bilder som finns i det 

läromedel som används. Det är därför viktigt att det arbetas aktivt med uppgifterna där texten 

och bilden är nära sammankopplade. Detta arbete ska inte ske sporadiskt, utan kontinuerligt för 

att skapa ett arbetssätt som inte är främmande för eleverna. Denna typ av arbete bidrar även till 

en god lärandemiljö, vilket stöttar eleverna i deras matematiska utveckling. Marston lyfter att 

fler lärare behöver se kopplingar mellan matematikböckernas textinnehåll och bilder för att 

kunna dra nytta av det i sin undervisning.  

 

Gregory, Hardiman, Rinne och Yarmolinskaya (2011) redogör för att bilder som kompletterar 

en text, uppgift eller en presentation gör att minnesbilden av situationen blir mer lättillgänglig 

i minnesbanken. Det är därför viktigt att bilderna fyller sin funktion och inte endast är 

dekorativa. Anledningen till att informationen lättare befästs är att bilder ofta är lättare att 

minnas och att inlärningen sker genom två sätt: visuellt via bilder och verbalt via text. Den 

kunskap som lärts in via bilder är lättare att redovisa då den förankrats både verbalt och visuellt, 

det vill säga eleven har fått processa informationen två gånger istället för en. En viktig del för 

att kunna minnas informationen från en bild är att eleven har något att koppla informationen 

till, i form av förkunskaper, erfarenheter eller minnesbilder.  

 

Sipe (1998) menar att de bilder som eleverna möter anpassas till deras egna erfarenheter för att 

skapa nya kognitiva strukturer. De nya strukturerna som eleverna skapar kan användas för att 

ta sig an nya text- och bildrelationer. Inom matematiken kan det innebära att eleven använder 

tidigare kognitiva strukturer för att bryta ner den nya informationen för sedan bygga upp den 

till en ny struktur. Ett exempel är att eleven först lär sig omkrets, vilket utvecklas till att eleven 

kan räkna ut area och till sist volym. Kopplingen mellan text och bild behandlas även och där 

belyses vikten av att de båda modaliteterna måste samspela för att kommunicera sitt innehåll 

till eleven.  

 

Lenzner, Müller och Schnotz (2012) menar att de dekorativa bilderna ökar elevernas intresse 

och motivation genom att skapa lust att lösa uppgiften. När eleven orienterar sig i texten får de 

dekorativa bilderna mindre uppmärksamhet än de bilder som är instruerande. Denna studie 

lyfter även att dekorativa bilder i kombination med instruerande bilder får en förbättrande effekt 

på elevernas inlärning men det behöver undersökas ytterligare.  

 

Berens och Leishout (2008) ger ett annat perspektiv på hur bilderna kan påverka elevernas 

prestationer. De menar att bilderna kan vara distraherande och vilseledande om de inte är noga 

utformade efter uppgiften. Mycket av matematiken är abstrakt och därför kan bilderna vara ett 
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störningsmoment då eleven ska visualisera uppgiftens lösning. Det vill säga, bilder påverkar 

inte alltid eleverna positivt utan de kan störa deras uppfattning av en uppgifts innehåll.  

 

Skolinspektionen (2011) beskriver att bilder som inte är relevanta för sammanhanget kan bli 

distraherande för eleven. Av studier framgår det att elever menar att bilder som ligger före eller 

efter en text är lättare att koppla till texten än de bilder som placerats i texten. Carney och  Levin 

(2002) förklarar att dekorativa bilder inte alltid har en positiv effekt för eleven utan endast finns 

till för att öka bokens säljbarhet. Syftet med böckernas bilder blir inte att gynna elevernas 

förståelse, utan att marknadsföra boken. Detta är även något som Skolinspektionen (2011) 

lyfter, då läromedel idag inte enbart riktar sig till eleverna utan även har kommersiella intressen. 

Böcker med ett tilltalande utseende antas vara mer säljbara än böcker som endast innehåller 

rent illustrativa bilder. Vid en studie där elever blev intervjuade kring bilder i läromedel 

framgick det att eleverna upplevde att bilder kunde sänka den tilltänkta kunskapsnivån på ämnet 

genom att bilderna var för ”barnsliga”.   

 

 

Multimodal är ett begrepp som förekommer i forskningen och betyder i detta sammanhang hur 

bilder kommunicerar, interagerar och representerar sitt innehåll. Dessa tre uttryckssätt handlar 

om hur bilden fungerar i samband med eller utan text. Kadunz, Presmeg, Radford och Roth 

(2013) förklarar att multimodalitet är nära kopplat till begreppet semiotik som innefattar 

symboler, ikoner och begrepp. Begreppet multimodalitet består av olika former av visuella 

kommunikationssätt som innefattar allt från symboler, bilder och ikoner till dans och minspel. 

Elia, Heuvel-Panhuizen och Georgiou (2010) menar att det multimodala har blivit vanligare 

under senare tid i matematikundervisningen och i läromedel. De vanligaste sätten som eleverna 

möter olika typer av bilder i matematiken är genom böcker och digitala verktyg. Ytterligare 

forskning kring bildtypernas funktion efterfrågas för att se hur effektivt de förmedlar 

information till eleverna, ett faktum som vi avser att bemöta i den här uppsatsen. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att analysera och jämföra svenska populära matematikböckers bilder inom 

området geometri. Det gör vi genom följande frågeställningar:  

 

• Vilken typ av bilder är vanligast förekommande i matematikböckernas geometriavsnitt? 

• I hur stor utsträckning kopplas uppgifter till bilder inom området geometri?   

• Vilka stödjande funktioner erbjuder bilder inom arbetsområdet geometri?  

• På vilka sätt kan bilder påverka elevernas uppfattning av en uppgift negativt?  
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METOD 
Det tillvägagångsätt vi valt för att svara på frågeställningar består i en bildanalys som är 

uppdelad i två delar.  

Sökvägar till den tidigare forskningen 

För att finna den forskning som rör bildanalyser sökte vi i databaserna ERIC, Google Schoolar 

och Primo. Några av sökorden vi använde var: ”Mathbooks content”, ”Mathbook illustration 

learning” och picture analysis”. Samtliga artiklar som vi fann relevanta för vår bildanalys 

kontrollerades i databasen Ulrich för att säkerställa deras vetenskapliga trovärdighet.  

Urval och datainsamling 

Undersökningen inleddes med att de vanligast förekommande läromedelsförlagen kontaktades. 

De förlag som kontaktades var Sanoma Utbildning, Gleerups, Natur & Kultur och 

Studentlitteratur. Frågan vi ställde till dem var: 

 

• Vilket tryckt matematikläromedel för årskurs fyra har sålt mest under 2017? 

 

Svaret på frågan gav oss de fyra titlar som vi genomfört bildanalys på. De läromedel som vi 

analyserat är Matte Eldorado 4a (2011), Prima Formula 4 (2016), Koll på matematik 4a (2014) 

och Favorit Matematik 4b (2014). Eftersom vi har arbetsområdet geometri valde vi böcker där 

arbetsområdet ingick samt riktade sig mot årskurs fyra. 

Presentation av läroböcker  

De läromedel som vi valt att analysera är vanliga i dagens matematikundervisning. Samtliga 

läromedel är utgivna efter att LGR11 började användas i den svenska skolan och är därmed 

aktuella. De läromedel som analyserats och information om dem presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1 – Presentation av läroböcker 

 

Titel Utgivningsdata Författare Antal sidor i boken 

Eldorado 

4a  

Natur & Kultur 

2011, Sverige  

Ingrid Olsson och Margareta 

Forsbäck  

160 sidor  

Koll på 

matematik 

4a 

Sanoma Utbildning 

2014, Sverige   

Eva Björklund och Helené 

Dalsmyr  

144 sidor  

Prima 

Formula 4 

Gleerups 2016, 

Sverige  

Bo Sjöström och Jacob 

Sjöström  

215 sidor  

Favorit 

Matematik 

4b   

Studentlitteratur 

2014, 

Sverige/Finland 

Katariina Asikainen, 

Kimmo Nyrhinen, Pekka 

Rokka och Päivi Vehmas 

225 sidor  

 

För att ge en klarare bild kring hur matematikböckerna ser ut i sin helhet ger vi först en 

sammanfattande överblick över dem. Denna överblick syftar främst till att ge läsaren en 

bakgrundsförståelse för hur respektive läromedel är utformat.  
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Eldorado 4a 

Bokens kapitel är inte färgkodade med separata färger utan första 

uppslaget vid ett nytt arbetsområde har samma starkare färg. Inom 

varje arbetsområde finns det grundsidor. Därefter får eleverna välja 

mellan två spår: rött eller blått. Det röda spåret har högre 

svårighetsgrad och det blå repeterar kapitlets tidigare innehåll. Efter 

spåren följer en utvärdering, där eleverna får träna på självbedömning 

och ett uppslag med repeterande uppgifter, som kännetecknas av en 

regnbågsfärgad rubrik. Sist i varje kapitel finns några sidor som heter 

“Kul med matte” där det finns problemlösningsuppgifter. Varje 

kapitel representeras av en bild som innehåller delar som det nya 

kapitlet kommer att bestå av. De bilder som finns i boken är till stor del tecknade men det finns 

även collage där fotografier och teckningar blandas.  Återkommande karaktärer i boken är 

främst de barn som illustreras i början av boken. Det finns ingen närmare presentation av 

barnen. Det finns även en grön figur som dyker upp emellanåt och ger tips till eleverna. 

Läroplanens mål har en central roll i boken, dock synliggörs den endast i början samt slutet i 

form av en punktlista. De förmågor som eleverna tränar med hjälp av bokens uppgifter 

symboliseras med hjälp av en ikon föreställande handens fem fingrar i slutet av boken.  

 

Favorit matematik 4b 

Varje kapitel är representerat med en egen färg som även återfinns i 

bokens innehållsförteckning. Varje arbetsområde inleds med 

grunduppgifter som sedan följs utav sidor som kallas “öva” och 

“pröva” där eleverna får repetera samt utmana sig själva. I slutet på 

varje kapitel finns det “favoritsidor” som är täckta av samma färg som 

representerar kapitlet. Allra sist i kapitlet finns “Sallys hinderbana” 

som har en detaljerad bild som bakgrund. Hinderbanan testar de 

kunskaper som eleverna vunnit under föregående kapitel. De övriga 

illustrationerna är målade i akvarell vilket är ett kännetecken för 

bokserien som helhet. Temat “djur” är genomgående då de två 

karaktärer som genomsyrar hela boken är en ekorre (Kurre) och en 

skata (Sally). Även ett flertal av uppgifterna är kopplade till djur. Ett annat tema som framträder 

är att boken lyfter fram nordiska landmärken och figurer samt använder dessa i uppgifterna. 

Läroplanens mål framgår tydligt på nästan varje sida samt de förmågor och begrepp som eleven 

tränar på.  

Koll på matematik 4a 

Läromedlets kapitel är färgkodade och färgen på varje kapitel syns 

även när boken är stängd. Varje kapitel inleds med begrepp som är 

kopplade till det kommande arbetsområdet. I slutet av varje kapitel 

finns det “träna mera”-sidor som är orange och en fördjupningsdel. 

Det finns även en sammanfattning av kapitlets begrepp och metoder 

visat i tabellform. Bilderna som boken innehåller består främst av 

fotografier men även inslag av collage. Det finns inget genomgående 

tema och det finns inga karaktärer som återkommer. I början av varje 

kapitel lyfts de mål och förmågor som ingår i kapitlets uppgifter. I 

slutet av varje kapitel repeteras begrepp och metoder som eleverna har 

använts sig av under kapitlets gång.  
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Prima Formula 4 

Kapitlen i boken representeras inte av någon specifik färg. Efter 

grunduppgifterna i arbetsområdet följer två spår: grön och röd. Vilket 

spår eleven ska välja avgörs via en diagnos som kommer direkt efter 

grunduppgifterna. Det röda spåret är mer utmanande än det gröna. 

Efter de två spåren finns ett avsnitt som innehåller 

repetitionsuppgifter och representeras av färgen gul. Det finns inget 

direkt tema som följs i boken men det som återkommer är två 

tecknade barnfigurer. Bilderna i boken är främst tecknade men det 

finns även ett mindre antal fotografier. Varje kapitel inleds med ett 

uppslag där kapitlets innehåll presenteras tillsammans med ett 

fotografi. På det första uppslaget finns även de mål som eleverna ska 

uppnå samt de begrepp som de ska bemästra. I bokens innehållsförteckning framgår de 

förmågor som eleverna utvecklar i respektive arbetsområde.  

Metod för bildanalys 

Danielsson och Selander (2014) belyser att de olika modaliteter som används inom 

matematiken har till uppgift att förtydliga och beskriva abstrakta begrepp i form av bilder. I 

analysen lyfts bildernas funktioner fram för att se hur de integrerar med övrig information. 

Wærn, Pettersson och Svensson (2004) beskriver hur den sociosemiotiska analysen hjälper till 

att konkretisera hur bilden samspelar med mottagaren. Analysen påvisar bildens funktion och 

vad den ska representera. Alla bilder har en funktion, dock kan dessa skilja sig åt beroende på 

sammanhang och mottagare, det vill säga, bilderna måste samspela med böckernas övriga 

innehåll för att de ska ha en stödjande effekt för elevernas uppfattning. Metoden för vår 

bildanalys tar sin utgång i Petterssons (2008) analysmodeller för bildanalys: den polariserade 

bildanalysen och den semiotiska bildanalysen. Med hjälp av dessa analysmodeller synliggörs 

bildernas funktion, huruvida bilderna har en koppling till text och i vilken utsträckning de 

representeras i böckerna.  

Bildkategorier  

De tre kategorier som vi valt att dela in matematikböckernas bilder i är dekorativa, instruerande 

och kompletterande. Kategorierna har sitt ursprung i de fem funktioner, som beskrivs under 

rubriken Teoretisk utgångspunkt. Vi har valt att sammanföra funktionerna till mer övergripande 

huvudkategorier. Den enda funktion som är orörd är den dekorativa, då dess funktion är samma 

genom alla texttyper (berättande, läromedel eller fakta). Den instruerande kategorin är en 

sammanslagning av den representativa funktionen och den organiserande funktionen. 

Anledningen till att de två funktionerna slogs ihop till den instruerande kategorin är att de 

hjälper läsaren att strukturera upp text och bildinnehåll. Bilden står för den informationsbärande 

delen av innehållet. De två sistnämnda funktionerna tolkning och transformell bildar den 

kompletterande kategorin eftersom de är nära kopplade till texten för att förtydliga dess 

innehåll. Bilden och texten är beroende av varandra för att kunna förmedla sin information.  

 

Dekorativa bilder 

I vår bildanalys utgörs dekorativa bilder av sådana 

som inte har någon annan funktion än att väcka 

intresse samt skapa affekt hos mottagaren. Bilderna 

har inte en undervisande funktion utan finns för 

igenkänning och representation, exempelvis i form 

av återkommande huvudkaraktärer. Elia, Heuvel-
Figur 1. Dekorativ bild. Ur Favorit matematik s. 191 - 

Tarja Ilola 
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Panhuizen och Georgiou (2010) menar att de dekorativa bilderna är viktiga för att skapa ett 

intresse hos eleven men inte ger information som är viktig för att kunna lösa en uppgift. De har 

alltså ingen informationsbärande funktion i matematikböckerna. 

Instruerande bilder 

I vår tolkning av begreppet instruerande bilder 

är deras funktion att ge en ökad visuell 

förståelse hos eleven. De instruerande bilderna 

är ofta återkommande och representerar 

vedertagna matematiska begrepp eller objekt, 

exempelvis de geometriska formerna, klockan 

och diagram. Eftersom de instruerande bilderna 

främst är repetitiva kan dessa bli baskunskaper 

för eleverna som de kan applicera på nya liknande bilder de möter med en högre svårighetsgrad. 

Berends och Lieshout (2008) redogör för hur abstrakt information kan förtydligas genom 

konkreta bilder för att göra informationen enklare att förstå. Inom matematik finns det ett flertal 

begrepp som är abstrakta och därför bör bli illustrerade för att förtydligas. Lenzner, Müller och 

Schnotz (2013) ser de instruerande bilderna som rent informativa då deras funktion är att 

illustrera de huvudsakliga komponenter som krävs för att lösa uppgiften.  Bilderna som ingår i 

denna kategori innehåller information som till stor del är oberoende av textens innehåll. De 

instruerande bildernas funktion är att få eleverna att starta en tankeprocess där de får använda 

sig av sin förförståelse för att avkoda bilden innehåll. 

 

Instruerande bilder kan förtydligas med en kortare 

instruktion som även framgår på bilden till vänster, 

exempelvis ”mät sträckan”.  

 

 

Kompletterande bilder 

Den kompletterande kategorin består av bilder som behöver text för att förmedla begriplig 

information till mottagaren. Med andra ord består de kompletterande bildernas modalitet av fler 

kommunikationssätt än de som är instruerande och dekorativa. I detta fall är bildens funktion 

att samverka med den text som uppgiften innehåller. Den fråga som ställs kan ofta besvaras 

med hjälp av den information som bilden visar. De uppgifter som innehåller kompletterande 

bilder består även av ett flertal textfrågor som är kopplade till bildens innehåll. Eleven måste ta 

stöd i uppgiftens text för att finna information som är relevant för frågornas svar. Denna process 

är något som skiljer de kompletterande bilderna från de övriga bildtyperna eftersom eleverna 

måste ta stöd i både bild och i uppgiftens frågor. Elia, Heuvel-Panhuizen och Georgiou (2010) 

beskriver att text och bild är beroende av varandra för att mottagaren ska kunna utläsa korrekt 

information.  De kompletterande bildernas funktion kan även vara att förklara svårt textinnehåll, 

exempelvis abstrakta begrepp (dubbelt, häften eller enheter) som är i behov av ett sammanhang. 

Dessa bilder är utformade för att förtydliga samt befästa text- och bildinnehåll hos eleven. 

Figur 3. Instruerande bild: Sträckor. Ur Koll på 

matematik s.53 - Typoform/Yann Robardey 

Figur 2. Instruerande bild: klockor. Ur Koll på matematik 

s.123 - Typoform/Yann Robardey 
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Figur 4 visar en 

uppgift som består av 

mer text än bild. 

Texten innehåller 

även begrepp som 

eleven måste behärska 

för att förstå 

triangelns egenskaper. 

I detta fall förekommer 

abstrakta begrepp som lodrät, likbent och omkrets. Begreppet lodrät beskrivs i texten och 

förtydligas i bilden genom det svarta strecket.  

Funktionskriterier 

Metoden för bildanalys 1 har, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i Petterssons 

analysmodeller. Bilderna i böckerna fördelades i de tre kategorierna som nämns ovan: 

dekorativ, instruerande och kompletterande med hjälp av funktionskriterier i form av frågor. 

Vi ställde frågor till samtliga bilder inom arbetsområdet för att vi skulle kunna urskilja vilken 

funktion de fyllde:  

 

• Har bilden en dekorativ funktion?  

• Har bilden en instruerande funktion?  

• Är bildens funktion att komplettera texten?  

 

I vår bildanalys har vi utgått ifrån att flera bilder kan räknas 

som en bild om de är placerade nära varandra i boken eller 

ingår i samma uppgift. Hur bilderna är indelade presenteras i 

tabell 2 för att ge en överblick över böckernas innehåll.  

 

 

Kategorier för uppgifter kopplade till bilder  

De två kategorier som matematikböckernas uppgifter delades in i vid den andra analysen är 

uppgifter med bilder och uppgifter utan bilder.  

 

Kriterierna för att uppgifterna skulle ingå i kategorin uppgifter med bilder: 

• Uppgiften är kopplad till en bild som har en betydelsebärande funktion för att förstå och 

kunna lösa uppgiften.  

 

Kriterier för att uppgifterna skulle ingå i kategorin uppgifter utan bild: 

• Uppgiften har ingen bild kopplad till sig.  

• Bilder som ligger nära uppgiften har inte betydelsebärande information som är 

nödvändig för att lösa uppgiften.  

• Uppgifter som presenteras tillsammans med ett rutnät eller fält med prickar (där eleven 

ska skriva sin uträkning).  

 

Figur 5. Exempel på flera bilder som 

bildar en bild. Ur Eldorado s.97 - Michael 

P Gustafsson 

Figur 4. Kompletterande bild: Eleverna behöver bildens information för att kunna svara på 

de frågor som ställs. Ur Prima Formula s.160 – Lena Thoft Sjöström/Los Formos 
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Validitet och reliabilitet  

Metoden som används i denna studie kan inte med säkerhet genomföras av andra med samma 

resultat eftersom att analysmetoderna delvis är baserade på egna tolkningskriterier. 

Analysmodellerna som vi utgått från ökar dock reliabiliteten då de är beprövade modeller för 

bildanalys. Christoffersen och Johannessen (2015) belyser att en upprepning av en 

undersökning ökar studiens reliabilitet. Hur studiens data samlats in samt hur den bearbetats 

har också betydelse för hur hög trovärdighet studiens resultat har. Den data som samlats in i vår 

studie har blivit bearbetad genom vår analysmodell ett flertal gånger för att säkerställa att vi 

inte ändrat vårt tankemönster. Utifrån Brinkkjaer och Høyens (2013) beskrivning av validitet 

är kategorin extern validitet relevant för vår undersökning som ju sker i mindre skala. Studiens 

resultat är inte generaliserbart men relevansen för studien är fortfarande hög.   
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BILDANALYS OCH ANALYSDISKUSSION 
I det här avsnittet presenteras vårt resultat samt diskussion kring det. Det är indelat i fyra delar 

som är ordnade efter studiens frågeställningar. Den första delen behandlar resultatet vid 

kategoriseringen av bilderna. Här besvaras också frågeställningen Vilken typ av bilder är 

vanligast förekommande i matematikböckernas geometriavsnitt? Den andra delen i detta avsnitt 

visar antal uppgifter som är kopplade till bilder samt hur många som inte är det. Det sker även 

en jämförelse kategorierna emellan. I denna del besvaras frågeställningen I hur stor 

utsträckning kopplas uppgifter till bilder inom området geometri? I den tredje delen 

sammanställs resultaten från föregående analyser. Jämförelser för att hitta likheter och 

skillnader behandlas i denna del utifrån vår syftesformulering ” …analysera och jämföra...” I 

den fjärde delen behandlas huruvida bilder kan störa eller stödja elevers uppfattning av en 

uppgift. Det är utifrån frågeställningarna Vilka stödjande funktioner erbjuder bilder inom 

arbetsområdet geometri? och På vilka sätt kan bilder påverka elevernas uppfattning av en 

uppgift negativt? som resultatet presenteras och diskuteras.  

 

Bildernas fördelning efter funktion 

De kategorier som bilderna delades in under var dekorativ, instruerande och kompletterande. 

Vilken kategori respektive bild ingår i presenteras i tabell 2. Kompletterande bilder var 

vanligast förekommande i matematikböckerna. Den bok där skillnaden var mest markant 

mellan kategorierna var Prima Formula, som främst bestod av kompletterande bilder. Likt 

Prima Formula bestod även Eldorado till stor del av kompletterande bilder.  

 
Tabell 2 – Matematikböckernas bildindelning 

 

Titel och förlag Eldorado 

Natur & Kultur 

Favorit 

Matematik 

Studentlitteratur 

Koll på matematik 

Sanoma Utbildning 

Prima Formula 

Gleerups 

Antal bilder 

sammanlagt   

Dekorativ 18 st (25%) 24 st (35%)  24 st (35%) 10 st (9%) 76 st (23.5%) 

Instruerande 10 st (14%) 15 st (22%) 21 st (31%) 4 st (3%) 50 st (15.5%) 

Kompletterande  43 st (61%) 29 st (43%)  23 st (34%) 101 st (88%) 196 st (61%) 

Antal bilder 71 bilder 

(100%) 

68 bilder 

(100%)  

68 bilder (100%) 115 bilder 

(100%) 

322 st (100%) 

 
Uppgifternas koppling till bilder  

Uppgifterna i de olika läromedlen skiljer sig från varandra trots att samma arbetsområde 

analyseras. En tydlig skillnad var antalet uppgifter där den största skillnaden var mellan de 

böcker som hade lägst och näst lägst antal uppgifter (Favorit matematik och Prima Formula). 

I förhållande till antalet uppgifter undersöktes också hur många av dem som hade en bild 

kopplad till sig för att synliggöra hur bildtätt läromedlet var i förhållande till mängden uppgifter. 

Eldorado och Koll på matematik hade fler uppgifter som inte var kopplade till en bild än 

uppgifter som var kopplade till en bild. Det läromedel som hade den jämnaste fördelningen 

mellan uppgifter med bild och uppgifter utan bild var Favorit Matematik där fördelningen 

nästan var hälften av varje typ. Prima Formula var det läromedel där skillnaden mellan antalet 

uppgifter med bild och utan bild var störst, där uppgifterna med bild var flest. 
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Tabell 3 – Uppgifter kopplade till bilder 
 

Titel och förlag Eldorado 

Natur & 

Kultur 

Favorit 

Matematik  

Studentlitteratur 

Koll på 

Matematik  

Sanomna 

Utbildning 

Prima 

Formula  

Gleerups 

Antal sidor om 

geometri 

32 sidor 36 sidor 25 sidor 29 sidor 

Antal uppgifter 141 st  66 st 120 st 119 st 

Antal uppgifter 

utan bild 

73 st (52%) 32 st (48%) 77 st (64%) 14 st (12%) 

Antal uppgifter 

med bild 

68 st (48%) 34 st (52%) 43 st (36%) 105 st (88%)  

Jämförelse av analyserna  

En likhet mellan Koll på matematik och Favorit matematik är att de har en jämn fördelning 

mellan de tre bildkategorierna som utformats. Det som skiljer läromedlen åt är antal uppgifter 

där Koll på matematik har 120 uppgifter fördelat på 25 sidor och Favorit matematik har 66 

uppgifter på 36 sidor. I likhet med Koll på matematik och Favorit matematik har Eldorado 

liknande antal bilder (71 st), dock ser fördelningen mellan de tre kategorierna något annorlunda 

ut. Den kategori som utmärker sig vid detta läromedel är den instruerande som har färre bilder 

än de andra två kategorierna. Detta mönster finns genom samtliga läromedel där antalet 

instruerande bilder är färre. Ett flertal av de instruerande bilderna förekommer ofta i uppgifter 

som är placerade efter varandra. Uppgifterna bygger vidare på den föregående samt har sin 

utgångspunkt i inledningen för varje nytt avsnitt i kapitlet. 

 

Undersökningen pekar på att läromedlen ser olika ut gällande antal uppgifter i respektive 

geometrikapitel trots att antalet sidor är liknande. Vid en sammanslagning av respektive 

kategori framgick det att de kompletterande bilderna är vanligast förkommande i 

matematikböckerna. Bildernas funktion kan vara att förmedla information men de dekorativa 

bilderna har även en intresseväckande funktion. De dekorativa bilderna har ingen funktion för 

eleven vid lösandet av en uppgift, dock kan de ha en motiverande samt stödjande effekt om de 

är placerade på rätt ställe på sidan. 

Bilder som kan störa elevernas uppfattning  

Genom analysen där bilderna delades in efter sin funktion framträdde bilder som kan störa 

elevens uppfattning av uppgiften. Bilder som kan störa eleven uppfattning finns inom samtliga 

kategorier av olika grad. Skolinspektionen (2011) belyser att bilder ska förstärka läromedlets 

innehåll. Denna funktion kan gå förlorad om bilderna inte speglar uppgiftens innehåll eller ger 

det stöd eleven behöver för att lösa en uppgift.  
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Dekorativa bilder som kan störa elevernas uppfattning av uppgiften  

Som tidigare nämnts föreställer ofta dekorativa bilderna elevnära objekt som är nära kopplade 

till elevernas vardag och omgivning. De dekorativa bilderna har ingen funktion för elevens 

lösning av uppgiften och kan vara distraherade då de kan upplevas vara en del av en uppgift 

fast de kan vara tänkta att verka endast dekorativt. Elever kan uppfatta bilder olika beroende på 

närliggande text eller bilder. Vid första anblick kan eleven leta efter ett stöd i bilden som finns 

i anslutning till uppgiften trots att 

bilden inte är kopplad till den. 

Eftersom uppgiften är oberoende 

av den dekorativa bilden kan 

eleven lösa problemet ändå. 

Figur 6 föreställer en uppgift som 

presenteras tillsammans med en 

dekorativ bild. Texten består av 

uppgifter som behandlar 

geometriska former och deras 

egenskaper. Bilden visar en 

skyskrapa som har fönster som 

består av geometriska former. 

Text och bild har ingen relation 

eftersom bilden är dekorativ. Bildens innehåll ger inte eleverna stöd för att lösa uppgifterna. 

Förekomsten av denna typ av kombination är liten i de matematikböcker vi analyserat, vilket 

tyder på att författarna varit medvetna om vilka komplikationer som kan uppstå. Berens och 

Leishout (2008) förklarar att dekorativa bilder kan bli distraherande om de inte är 

välorganiserade i förhållande till sin funktion i läromedlet. Distraherande bilder blir ett onödigt 

hinder i elevernas väg till lösningarna. 

 

Figur 7 föreställer en 

uppgift som behandlar 

geometriska begrepp men 

som ligger i nära 

anslutning till en bild 

föreställande en 

fotbollsplans hörnflagga. 

Då bilden inte har en 

relation till uppgifterna är 

den att betrakta som 

dekorativ. Dock har 

hörnfältet på 

fotbollsplanen en 

markering som påminner 

om arbetsområdet vinklar, 

vilket kan orsaka ett hinder för elevens förståelse av uppgiftens innehåll. En risk med att bilden 

ligger i så nära anslutning är att eleven vill ta stöd i bilden för att lösa uppgiften. I texten 

omnämns ett ospecificerat objekt, där eleven ska lista ut vilket geometriskt objekt som 

efterfrågas. Eleven kan vilja hitta det objekt i bilden som beskrivs i texten, vilket inte är möjligt 

eftersom bilden inte har någon koppling till uppgiften. Elia, Heuvel-Panhuizen och Georgiou 

(2010) beskriver att även om bildens funktion är att motivera eleverna kan den skapa en kognitiv 

konflikt mellan uppgiftens innehåll och den dekorativa bilden. Tanken med en bild kan vara att 

den ska kopplas till arbetsområdet för att skapa en igenkänning, men den kan även omedvetet 

Figur 6. Exempel på distraherande dekorativ bild. Ur Koll på matematik 

s.50 - Vladitto/iStock/Thinkstock  

Figur 7. Dekorativ bild som kan uppfattas distraherande. Ur Koll på matematik s.36 – 

Danielsbfoto/iStock/Thinkstock 
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kopplas till andra mindre betydelsebärande begrepp som inte rör den aktuella uppgiften. Berens 

och Leishout (2008) lyfter att dekorativa bilder som innehåller irrelevant information belastar 

elevens arbetsminne, vilket leder till att elevens lösningar tar längre till att producera samt 

responstiden blir längre. 

Instruerande bilder som kan störa elevernas uppfattning av uppgifter 

Den bildtyp som förkommer minst i de matematikböcker som analyserats är de instruerande 

bilderna.  En anledning till detta kan vara att vi räknat in bilderna som enheter och de 

instruerande bilderna ofta ingår i A-, B- och C-uppgifter. En annan anledning kan vara att de är 

repetitiva och syftar att automatisera enklare begreppskunskaper hos eleverna. De instruerande 

bilderna representeras främst av vedertagna matematiska begrepp och objekt, vilket kan skapa 

en trygghet hos eleverna men det kan även skapa en viss problematik senare i elevernas 

utveckling. Problematiken som kan uppstå är att eleven inte får en nyanserad bild av ett begrepp 

eller objekt. De matematikböcker som analyserats visar exempelvis geometriska objekt 

liggande, det vill säga det 

traditionella sättet att se 

en geometrisk form. 

Figur 8 visar ett exempel 

på hur geometriska 

figurer (instruerande 

bilder) ofta visas i 

läromedel.  För att utmana med instruerande bilder skulle de kunna skifta storlek, färg och 

position. De skulle exempelvis kunna ”stå” upp istället för att de ligger, så som bilder visar, för 

att eleverna ska kunna se objekten ur olika perspektiv. 

 

Kompletterande bilder som kan störa elevernas uppfattning av uppgifter 

De kompletterande bildernas funktion är inte alltid positiv utan i vissa fall kan bilderna vara 

missvisande och vilseledande. För att kompletterande bilder ska fylla sin funktion måste de 

samverka med uppgiftens textinnehåll. Vilseledande bilder kan uppstå när uppgiftens text inte 

samverkar med illustrationen som hör till uppgiften. Texten kan beskriva en sak och bilden 

visar en annan, i detta fall kan texten i sig vara vilseledande och då kan en missvisande bild 

förvirra eleven ytterligare.  

 

Prima Formula har 

störst antal bilder samt 

kompletterande bilder 

inom arbetsområdet 

geometri. De flesta 

kompletterande 

bilderna fyller sin 

funktion väl och 

fungerar som en 

stöttning för eleverna. Det finns även ett fåtal bilder som inte stödjer uppgiftens textinnehåll, 

vilket kan leda till att eleven inte drar nytta av uppgiften. Figur 9 visar en uppgift som kan tolkas 

på olika sätt. En tolkning kan vara att kvadraten definieras som en rektangel, det vill säga en 

månghörning. Det finns ingen beskrivning kring vilka geometriska former samt dess 

egenskaper som ingår i gruppen månghörningar innan uppgiften på bilden förekommer i boken. 

Meningen är att bygga vidare på elevernas förkunskaper men som inte alltid är befästa. Detta 

kan leda till att eleverna blandar ihop begreppen och missuppfattar uppgiften. Eftersom det inte 

Figur 9. Exempel på uppgift där bild och text kan skapa förvirring. Ur Prima Formula – 

Lena Thoft Sjöström/Los Formos 

Figur 8. Liggande geometriska former. Ur Prima Formula s.145 - Lena Thoft 

Sjöström/Los Formos 



 

18 

 

finns någon typ av repetition inför arbetsområdet är det viktigt att man som lärare och lyfter 

betydelsebärande begrepp. I geometriavsnittets inledning finns det en kort lista över begrepp 

som eleven kommer att möta i arbetet med geometri, här finns också en sidhänvisning till 

begreppsförklaringar som finns längre bak i boken. Begreppsförklaringen är tydlig men för 

elever som inte lärt sig 

de begrepp som 

används för att beskriva 

en månghörning kan 

förklaringen bli svår att 

förstå. Med stöttning 

från lärare kan eleverna 

vinna mycket kunskap 

utifrån denna 

begreppsförklaring. Ur ett lärarperspektiv är uppgiften svårtolkad för en elev då inte bild och 

text tar upp samma begrepp, begreppet månghörning nämns inte i uppgiften. Levin och Ruch 

(1979) belyser vikten av att en bild förtydligar eller förstärker textens innehåll. Bilden ska 

fungera som en stöttning för elevens förmåga att skapa inre bilder. De inre bilderna bidrar till 

en förståelse för abstrakta uttryck.  

Bilder som kan stödja elevernas uppfattning 

Bildspråket i Favorit matematik är 

lustfyllt vilket i sin tur kan smitta av sig 

på elevernas motivation. Genom de 

akvarellmålade bilderna skapas en 

harmoni i boken som kan upplevas 

intresseväckande. Läromedelsserien som 

Favorit matematik 4b ingår i följer 

samma bilduttryck, vilket kan skapa en 

igenkänning hos eleverna. Favorit 

matematik är det läromedel som har flest 

antal dekorativa bilder men även en jämn 

fördelning bland de övriga kategorierna. 

De dekorativa bilderna kan även skapa en 

positiv distraktion genom att utrymme 

skapas mellan uppgifterna och 

svårighetsgraden kan upplevas lägre. 

Lenzner, Müller och Schnotz (2013) beskriver att de dekorativa bilderna inte erbjuder någon 

funktion för elevernas kognitiva utveckling utan de finns för att skapa motivation för lärande. 

De dekorativa bildernas funktion är även att ge eleverna en positiv attityd gentemot bokens 

innehåll. Elevernas positiva attityd påverkar deras motivation, vilket kan leda till att de tar sig 

an svårare uppgifter. 

 

Figur 10. Begreppsförklaring. Ur Prima Formula s.212 - Lena Thoft Sjöström/Los Formos 

Figur 11. Exempel på motiverande bild, en diagnos med dekorativ 

bakgrund. Ur Favorit matematik - Tarja Ilola 
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De dekorativa bildernas funktion är framför allt att de ska skapa ett 

intresse och affekt hos eleven, vilket är återkommande i samtliga 

matematikböcker. Ett återkommande mönster bland de dekorativa 

bilderna är att de föreställer elevnära objekt, exempelvis djur, sport, 

spel och människor.  En anledning till detta kan vara att denna typ av 

bilder ska ge eleverna positiva associationer samt något att förankra 

sin kunskap till. Problematik som kan uppstå för eleven är när de inte 

kan relatera till bildernas innehåll på grund utav exempelvis kultur 

eller bakgrund. Bilden till höger visar en dekorativ bild som kan dra 

till sig onödig uppmärksamhet i uppslaget. Uppmärksamheten 

påverkar vanligtvis inte eleven negativt utan kan skapa ett intresse hos 

eleven. Dock kan bilden verka distraherande då eleverna kan 

uppmärksamma fel saker i uppslaget. Eftersom bilden inte har någon 

tydlig koppling till uppgiften behöver den inte någon större reflektion.  

  

  

Figur 12. Dekorativ bild. Ur 

Koll på matematik s.54 - 

Peter 

Nguyen/Hemera/Thinkstock 



 

20 

 

DISKUSSION  
I den föreliggande diskussionen presenteras våra egna reflektioner i förhållande till tidigare 

forskning samt en diskussion kring analysernas resultat. Det syfte som har satts upp inför detta 

arbete har nåtts och de frågeställningar som ställts har blivit besvarade genom de bildanalyser 

som genomförts. De läromedel som analyserats är beroende av bilder från samtliga kategorier 

för att belysa och förtydliga olika typer av uppgifter.  

Resultatdiskussion 

Den kategori som är vanligast förekommande är den kompletterande. Matematikämnet är i stort 

behov av olika typer av modaliteter där eleven kan finna stöd i både text och bild. De bilder 

som är kopplade till uppgifter ingår i stor utsträckning i den kompletterande bildkategorin. De 

kompletterande bilderna har en hög grad av modalitet samt en vardagsanknytning. Vi drar 

slutsatsen att de kompletterande bilderna uppmuntrar eleverna att tänka i flera steg. Vid en 

lösning av en uppgift där en kompletterande bild ingår måste eleven röra sig fram och tillbaka 

mellan text och bild för att stegvis komma fram till en lösning.  

 

Uppgifter som är kopplade till bilder kan medföra att diskussioner skapas och eleverna kan 

använda bilderna som en utgångspunkt i deras fortsatta lärande. Bearbetning av olika sorters 

bilder kan bidra till att elevernas kunskaper förankras i minnesbilder. Bildernas funktion är även 

att eleverna får repetera uppgiftens innehåll samt kan utöka elevernas begrepps- och bildförråd. 

Gregory, Hardiman, Rinne och Yarmolinsaya (2011) belyser bildernas funktion i förhållande 

till matematiska begrepp. De begrepp som eleverna möter bearbetas genom de bilder som 

presenteras tillsammans, vilket leder till att eleverna befäster begreppet i långtidsminnet.   

  

Instruerande bilder är de bilder som eleverna lär in och sedan kan per automatik, exempelvis de 

geometriska formerna. Anledningen till att de instruerande bilderna är så få kan vara att de 

presenterar bilder på objekt som ska finnas i elevernas baskunskaper. I läromedlen som 

analyserats består de instruerande bilderna till stor del av geometriska objekt vilket förutsätter 

att eleverna redan lärt sig detta i tidigare årskurser. Utifrån elevernas förkunskaper om 

geometriska objekts egenskaper lär de sig att räkna ut exempelvis omkrets, area och volym. 

Elia, Heuvel-Panhuizen och Geogiou (2010) stärker detta resonemang genom att förklara att 

elever behöver bilder för att skapa en inre bild av abstrakta begrepp som de sedan kan bygga 

vidare sin kunskap på.  

 

En slutsats som vi drar genom resultatet av vår analys är att komplikationer kan uppstå om en 

bild inte är kompatibel med uppgiften. Om bild och begrepp inte samspelar kan eleven 

missuppfatta innehållet och kan vid liknande uträkningar göra samma misstag. Som lärare är 

det viktigt att vara uppmärksam inför uppgifter som kan störa elevens uppfattning.   
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Metoddiskussion  
I den första sökningen efter artiklar framkom forskning som inriktar sig mot bilderböcker samt 

de yngre åldrarna (0–9 år). Forskning som rör läromedelsanalyser samt forskning kring 

bildanalyser framkom vid mer specifika sökningar. Genom att studera referenslistor fann vi 

återkommande forskare som är betydelsefulla för fältet. Valet av arbetsområdet geometri 

gjordes för att det inkluderar ett flertal bilder av olika karaktär. Geometri är ett område som 

innehåller en stor bredd av både bilder och uppgifter. I de läromedel vi analyserat ser 

geometriavsnitten varierande ut, vilket gjorde analysen svårare att begränsa. 

 

I kapitlet Tidigare forskning nämns begreppet multimodalitet som innebär olika typer av 

visuella kommunikationssätt. Vikten av att det finns olika typer av bilder i ett läromedel är stor, 

då bokens innehåll kan kommuniceras samt förtydligas via bilderna. Även om vi endast 

undersökt ett arbetsområde (geometri) finns det en variation bland bilderna som krävs eftersom 

uppgifterna behöver förtydligas på olika sätt. Arbetsområdet geometri innehåller inte bara 

klassiska geometriska former utan även fotografier och andra typer av illustrationer som visar 

exempel på hur de geometriska formerna är en del av vår vardag.  

 

Det ramverk vi utvecklade utifrån den litteratur som vi tog del av fungerade väl i förhållande 

till vårt syfte. Vår grundidé var att urskilja de olika bildtyperna i läromedel vilket sedan 

utvecklades till att ett intresse för bildkopplade uppgifter uppstod. Det ramverk vi utformade 

innebar att gränserna mellan de instruerande och kompletterande bilderna var något 

svårdefinierade. För att effektivisera vår analys ytterligare kunde vi haft ett bättre system där vi 

markerat bilderna tydligare efter vilken kategori de tillhör. Vid första genomgången av bilderna 

gjordes ingen markering, vilket ledde till att vi fick gå igenom bilderna ytterligare gånger för 

att säkerställa vår data.  

Publicering av bilder 

De bilder vi valt att lyfta fram i analysen är exempel ur de läromedel vi analyserat. Eftersom 

bilderna är publicerade i läromedel skulle de kunnat vara upphovsrättsskyddade, vilket ledde 

till att vi tog kontakt med en jurist som arbetar på Högskolan i Borås. Vi blev underrättade om 

att högskolan har ett licensavtal som innebär att vi inte behövde ta kontakt med förlagen 

gällande användningen av bilder. Utifrån den information vi fick från juristen valde vi att lägga 

bildernas ursprung, fotograf/illustatör samt beskrivning under bilderna som vi hämtat från 

läroböckerna som används som exempel i analysen. Några forskare som gjort på liknande sätt 

är Lenzner, Müller och Schontz (2012) och Carney och Levin (2002) som lagt beskrivningar 

samt ursprung under bilderna de presenterar.  
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SLUTDISKUSSION 
Analysen som genomförts har bidragit med en större förståelse kring hur läromedel är 

uppbyggda samt hur bilder kan samspela med uppgifterna. De genomförda analyserna visar hur 

mycket bilder en bok faktiskt innehåller samt hur bildernas placering kan påverka uppfattningen 

av uppgifterna. En ytterligare analys skulle kunna undersöka vilken bildfunktion som är 

effektivast för inlärning av matematik.  

 

Av analysen framgår det att matematikläromedel till stor del är uppbyggda med hjälp av bilder 

som gör materialet mer tillgängligt för mottagaren. En av bildernas funktioner kan vara att fånga 

elever men bilderna kan tolkas olika beroende på deras förkunskaper och erfarenheter. Därför 

är det viktigt att lärare ger eleverna verktyg som gör att de kan tolka och utvinna så mycket av 

innehållet en bild kan förmedla. Marston (2014) menar att lärare ska ge eleverna strategier för 

att ta sig an nya bilder. Elever behöver lära sig att se bilderna ur olika perspektiv för att plocka 

ut de komponenter som behövs för att lösa uppgiften. Vid denna typ av tolkning av bilder sker 

en omedveten bildanalys som eleverna kan använda i sin fortsatta matematikutveckling. Hansen 

(2010) menar i likhet med Marston (2014) att elever ska bli utbildade i multimodal läsförståelse 

för att tillgodose sig all information bilder och text kan erbjuda i läromedel.  

 

Med denna studie kan vi dra slutsatsen att bilder har en viktig roll i matematikläromedel och att 

elever kommer att möta informativa bilder hela livet. Därför är det av stor vikt att göra eleverna 

medvetna om information som de får via bilder. Eleverna behöver också tränas i att identifiera 

information i bilder som är relevant för deras matematikinlärning.  
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