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Sammanfattning 
I detta examensarbete presenterar jag resultatet från en läromedelsanalys där syftet var att ta 

reda på hur problemlösning presenteras i läroböcker i ämnet matematik. Läromedelsanalysen 

genomfördes med Kress och van Leuweens multimodala teori om hur visuell kommunikation 

tar form i texter. 

 

För att uppnå syftet med mitt examensarbete valde jag frågeställningarna: Vilken föreställning 

om problemlösning presenteras i läroböckernas text respektive bild? Hur samspelar text och 

bild? Vilken relation skapar läroböckerna till läsaren genom text respektive bild samt i 

samverkan mellan texten och bilden? Hur används semiotiska resurser för att skapa en helhet 

mellan olika element i det visuella rummet?  

 

I resultatdelen diskuterar jag resultatet från analysen av läroböckerna utifrån mina 

frågeställningar. Analysen av båda läroböckerna är sammanslagna för att synliggöra likheter 

och skillnader mellan valen som läroboksförfattarna har gjort för respektive lärobok samt vilken 

inverkan det har för elevers inlärning av matematisk problemlösning. Exempelvis har 

läroboksförfattarna valt att använda olika metoder för problemlösingsuppgifterna i respektive 

lärobok. Ena metoden visade sig vara mer krävande för både elever och lärare att tillämpa än 

den andra och påvisar därför att den andra metoden förmodligen är mer anpassningsbar till 

elever med olika förmågor i matematik. Likheten mellan läroboksförfattarnas val synliggjordes 

i layouten samt användningen av olika textelement. Exempelvis har båda läroböckernas skrift 

samma upplägg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................ 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................ 2 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................ 3 

Informationssökning och urval ......................................................................................................................... 3 

Forskning om hur problemlösning konstrueras i läromedel ............................................................................. 4 

Forskning om hur elever lär sig problemlösning ............................................................................................... 6 

TEORETISK RAM ...................................................................................................... 7 

METOD ....................................................................................................................... 8 

Arbetes process ................................................................................................................................................ 8 

Urval ................................................................................................................................................................ 8 

Genomförande och analys ............................................................................................................................... 9 
Ideationell metafunktion .................................................................................................................................... 9 
Interpersonell metafunktion .............................................................................................................................. 9 
Textuell metafunktion ...................................................................................................................................... 10 

Studiens värde och kvalitet ............................................................................................................................ 10 

RESULTAT .............................................................................................................. 12 

Analys av läroboken Favorit matematik 2A .................................................................................................... 12 

Analys av läroboken Singma matematik 2A övningsbok................................................................................. 15 

DISKUSSION ........................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 19 

Didaktisk konsekvens ..................................................................................................................................... 20 

Förslag på vidare forskning ............................................................................................................................ 20 

REFERENSER………………………………………………………………………………... 

BILAGOR……………………………………………………………………………………… 
 
 



 

1 

 

INLEDNING 
Kunskapsöversikten som ligger till grund för mitt examensarbete handlade om 

Singaporemetodiken. Genom arbetets gång synliggjordes det att stort fokus ligger på 

problemlösning som har en betydande roll för Singapores topplacering i kunskapsmätningen av 

Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) år efter år. Enligt en av artiklarna från 

kunskapsöversikten Fan och Zhu (2007) finns det ingen tidigare forskning om hur 

problemlösning presenteras i läroböcker. De menar också på att de senaste årtiondena har 

läroböcker fått ökad uppmärksamhet från internationella forskare (Fan & Zhu 2007, s.62–63). 

Jag blev intresserad av hur problemlösning presenteras i läroböcker för matematik efter att ha 

läst Fan och Zhus (2007) artikel och valde därför att mitt examensarbete ska handla om detta. 

Valet av läroböcker gjorde jag utifrån placeringen i TIMSS där både Finland och Singapore 

placeras högt i deras kunskapsmätningar.  

Singaporemetodikens fokus i ramverket är på matematisk problemlösning. Enligt Ministry of 

Education (2006) (MOE) ska elevers intresse och förmåga utvecklas genom att använda olika 

metoder och räknesätt för problemlösningsuppgifter. Eftersom MOE har som mål att elever ska 

lyckas väl med att lösa problemlösningsuppgifter är målsättningen för alla elever att de ska 

utveckla logiskt tänkande, positiv attityd, kommunikation och sin metakognition för matematik 

(Tan & Myra Garces-Bascal 2013, s.174). 

 

Skolverkets rapport (2012) om TIMSS internationella kunskapsmätning synliggjorde att 

läromedelsböcker styr i princip all matematikundervisning i Sverige. Resultatet visade även att 

svenska matematiklärare styrs av läromedelsböckerna medan matematiklärare från andra länder 

har läromedelsboken som en bas till matematikundervisningen. 

Eftersom läromedelsböcker i matematik har en stor påverkan för hur lärare planerar sin 

matematikundervisning är det viktigt att analysera läromedelsböcker för att kanske kunna 

förklara skillnaderna mellan elevers resultat (Yang, Tseng & Wang 2017, s. 2842).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur problemlösning presenteras i läroböcker för 

matematik i svensk grundskola, årskurs två. Jag har valt att använda Kress och van Leuweens 

multimodala teori för att analysera hur matematisk problemlösning presenteras i läroböcker. 

Mitt tillvägagångssätt och frågeställningar ligger nära Norlunds (2014) upplägg.  

 

För att uppnå syftet med examensarbetet ställdes följande frågeställningar:  

 

1. Vilken föreställning om problemlösning presenteras i läroböckernas text respektive bild? 

Hur samspelar text och bild? 

2. Vilken relation skapar läroböckerna till läsaren genom text respektive bild samt i 

samverkan mellan texten och bilden? 

3. Hur används semiotiska resurser för att skapa en helhet mellan olika element i det 

visuella rummet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras informationssökningen och urvalet samt vad tidigare forskning 

säger om problemlösning i läroböcker för ämnet matematik. 

Informationssökning och urval  

Informationssökningsprocessen inleddes med att söka artiklar i sökmotorn ERIC (ProQuest). 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 81) har betydelsen och 

användningen av rätt begrepp, begränsning av publikationsår, språk samt sorten av 

publikationer som ska ingå, för att ge relevanta träffar vid sökningen och inom 

forskningsområdet. Lööf (2005, s. 363) påvisar att om informationskällan ska vara säkerställd 

finns det kriterier som bör användas. Jag använde kriteriet peer-reviewed, för att säkerställa att 

publikationen är vetenskapligt granskad av andra ämneskunniga forskare.  

Första sökningen i databasen ERIC (ProQuest) gjorde jag sökningen med sökorden Polya AND 

”problem solving” + peer-reviewed + publication date: 2010–2019. Den sökningen gav trettio 

träffar. Jag läste samtliga studiers rubriker och kunde utesluta alla från närmare granskning. Jag 

fortsatte sökningen i ERIC (ProQuest) och sökte istället med andra sökord och fortsatte att ta 

hjälp av de booleska operatorerna ”AND” och ”OR” som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, ss. 78–79) redogör för. I sökningen använde jag sökorden Textbooks AND 

”problem solving” AND ”mathematics” + peer-reviewed + publication date: 2010–2019. 

Sökningen resulterade i hundranitton träffar. Återigen lästes rubrikerna på samtliga studier och 

de som verkade intressanta läste jag sammanfattningen av och valde ut tretton för närmare 

granskning.  

Sökningen fortsatte i ERIC (ProQuest) med sökorden ”problem solving” AND algebra AND 

textbooks + peer-reviewed + publication date: 2010–2019 istället. Sökningen gav tjugosex antal 

träffar. Samtliga studiers rubriker lästes och en fångade mitt intresse för närmare granskning 

från sökningen. Därefter använde jag sökorden mathematics AND Singapore AND textbooks 

+ peer-reviewed + publication date: 2010–2019. Sökningen gav sexton träffar. Återigen läste 

jag samtliga studiers rubriker och hittade några av de redan utvalda studierna men en ny valdes 

ut för närmare granskning.  

Totalt valdes femton artiklar ut för närmare granskning. Jag läste samtliga sammanfattningar, 

nyckelord samt diskussionen i studierna för att manuellt kunna göra ett urval. Några av 

studierna valdes bort på grund av att de inte var kostnadsfria och för att några inte gick att få i 

fulltext. Fler exkluderingskriterier finns i tabellen nedan.  

 

Efter ovanstående process valde jag ut de studier som 

stämde överens med mitt syfte och frågeställningar för 

att använda dem i mitt examensarbete. Efter detta 

manuella urval var det endast fyra studier kvar. Det var 

inte tillräckligt många studier kvar så jag använde 

snöbollsurval och sökte efter nya studier genom 

referenslistorna från de fyra utvalda studierna. 

Snöbollsurval beskrivs av Ericsson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 138) som en effektiv metod 

för att utöka och få fram studier som är 

informationsrika. Jag hittade ytterligare sex studier 

genom snöbollsurvalet som var intressanta och 

användbara för mitt syfte och frågeställningar. Totalt 

återstod det tio studier från den slutliga granskningen 

som ingår i mitt examensarbete (se tabell 1).  

Inkluderingskriterier 

Årtal mellan 2010–2019 

Svenska eller engelska 

Kostnadsfri 

Fulltext 

Vetenskapligt material 

Besvarar kunskapsöversiktens syfte 

Utförd i grundskolan 
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Forskning om hur problemlösning konstrueras i läromedel  

I sin artikel synliggör Beckmann (2004) orsaker till varför hon undersöker olika sätt för hur 

matematik presenteras i Singapores matematikläroböcker i grundskolan. Exempelvis synliggör 

hon olika matematiska problem och hur de presenteras i texterna samt enkla diagram som hör 

ihop med problemen. Beckmann (2014) undersökte Singapores matematiktexter för 

grundskolan eftersom de skiljer sig från USA:s matematiktexter för grundskolan. 

Presentationen av matematiktexter från Singapore är korta, trots detta har många problem 

komplexa meningar. Layouten på sidorna i Singapores matematikböcker är rena i den 

bemärkelsen att sidorna inte har en massa bilder som tar fokus från eleverna. Enklare bilder och 

diagram sammankopplas istället med uppgifternas texter samt att de används upprepade gånger 

genom läromedlen. Syftet med bilderna och diagrammen är att stötta elever i deras process att 

förstå problemen samt använda rätt strategi för att lösa problemen. På grund av att Singapores 

texter använder sig av visuella hjälpmedel som bilder och diagram kan problemen vara ganska 

komplexa och avancerade för elever i grundskolan.  

 

Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2015) analyserade hur matematisk problemlösning 

presenteras i matematiska läroböcker för gymnasiet i Sverige. Studiens urval av de fem 

läroböckerna som ingår i analysen grundas på författarnas erfarenhet av hur välanvända 

läromedlen är i svenska gymnasieskolor. Analysen i studien grundas på Schoenfeld´s ramverk 

och definition problemlösning. Författarna genomförde analysen med hjälp av fyra frågor, 

första frågan var grunden till hela studien. De använde även ett schema för att kunna 

kategorisera uppgifterna i läroböckerna utifrån att de var eller inte var 

problemlösningsuppgifter. Totalt kategoriserades 5,277 uppgifter från samtliga läroböcker som 

ingick i analysen. Resultatet visade att av samtliga uppgifter som ingick i analysen kunde 312 

av dem definieras som problemlösningsuppgifter. Nivån på svårigheten för 

problemlösningsuppgifterna visade sig vara likvärdiga för samtliga läroböcker. Placeringen av 

problemlösningsuppgifterna i läroböckerna fanns i början, mitten och i slutet av ett kapitel i 

samtliga läroböcker. Kontexten av problemlösningsuppgifterna visade att i kategoriseringen om 

de var rent matematiska var det mest förekommande i läroböckerna. 

 

Hur problemlösning presenteras i två läroböcker för grundskolan som är allmänt kända i 

Singapore har Fan och Zhu (2000) undersökt. Undersökningen bygger på ett ramverk som 

författarna skapade för att klassificera problem och problemlösnings procedurer inför 

kodningen och analysen av datan från läromedlen. Författarna kunde dra slutsatsen att 

läroböckerna presenterar problemlösning väl och ger eleverna en bra grund för vidare 

utveckling av sin förmåga att lösa problem. Eleverna uppmuntrades att utveckla sin förmåga 

genom att använda sig av olika strategier, teoretisk kunskap samt logiskt tänkande. 

Undersökningen ledde fram till att författarna kunde dra slutsatsen att läroböcker behöver 

utvecklas inom vissa områden angående representation av problemlösnings uppgifter.  

 

I studien av Fan och Zhu (2007) har de utfört en jämförande studie i Singapore. Studiens syfte 

var att belysa likheter och skillnader för hur problemlösning presenterades i grundskolans 

läroböcker i Singapore, USA och Kina Taipei utifrån Pólyas modell samt sjutton olika 

problemlösningsstrategier. Resultatet från analysen visade att samtliga läroböcker i studien 

introducerade ett stort antal av heuristiska problemlösningsstrategier genom representationen 

av problemlösningar. Singapores läroböcker stod dock ut eftersom de inkluderade ytterligare 

två olika problemlösningsstrategier. De läroböcker som använde flest steg från Pólyas modell 

var ifrån USA, läroböcker från Kina Taipei däremot presenterade endast ett steg från Pólyas 

modell. Läroböcker från Singapore presenterade minst antal steg från Pólyas modell.  
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I studien genomförd av Yang, Tseng och Wang (2017) analyserades geometriska problem i fyra 

läromedelsserier för årskurserna sju till nio från Taiwan, Singapore, Finland och USA samt 

utforskade förväntningarna för elevers inlärnings erfarenheter med problemen. Analysen i 

studien grundades på ett analytiskt ramverk som anpassats från Zhu och Fan (2006) 

klassifikation av problem. Ramverket bygger på tre dimensioner: kontextuella funktioner, 

representations former och svarstyper. Problemen från samtliga läromedelsserier kodades 

självständigt av två forskare som använde det analytiska ramverk samt att forskarna jämförde 

respektive kodning för problemen. Resultatet från undersökningen visade att samtliga fyra 

läromedelsserierna hade större vikt på problem uttryckta i text, visuellt samt kombinerat jämfört 

med andra representations former. Minst fokus var på representations formen av problem 

uttryckta rent matematiskt. Majoriteten av problemen i de fyra läromedelsserierna kopplades 

inte till verkliga världsliga problem, framför allt gäller det läromedelsserien från Taiwan. 

Läromedelsserien från Finland innehöll flest problem kopplat till verkliga världsliga problem.  

 

Studien av Yang och Lin (2015) undersökte skillnaden mellan finska och taiwanes läroböcker 

i årskurserna sju till nio hur linjära ekvationer ska lösas. En innehållsanalys användes som 

metod för att undersöka läroböckernas undervisningssekvens, applikationstyper, 

representationsformer, svarstyper samt nivån av kognitiv efterfrågan. Resultatet visade att den 

största skillnaden mellan läroböckerna var att finska läroböcker introducerade linjära ekvationer 

genom ett grafiskt tillvägagångssätt medan taiwanesläroböcker använde ett algebraiskt 

tillvägagångssätt. Taiwanes läroböcker innehöll färre problem men fler utmanande problem 

som krävde en högre kognitiv förmåga, de finska läroböckerna hade fler autentiska problem 

samt fler problem som framställts i visuell form. Läroböckerna från Taiwanes hade fler problem 

med öppna frågor, speciellt problem som bad eleverna att utforska och förklara medan finska 

läroböcker inte erbjöd problem som låter elever utforska sig fram till en lösning. 

  

Van Zanten och Van den Heuvel-Panhuizen (2018) genomförde en läromedelsanalys för att 

kartlägga till vilken grad icke rutinmässiga problemlösningsuppgifter erbjuds i läroböcker i 

grundskolan. Forskarna analyserade även till vilken grad grå zons uppgifter som inte kan 

klassas som problemlösning fanns med i läroböckerna. De undersökte även andra sätt som 

kunde främja elevers inlärning av problemlösning i läroböcker. Slutligen undersökte de hur 

inkluderande läroböckerna är i frågan om att erbjuda elever tillfällen att lära sig problemlösning 

med olika matematiska förmågor. Analysen genomfördes på tre läromedelsserier av de mest 

använda matematikböckerna i Nederländerna samt en matematikbok som är motsvarigheten till 

My Pals Are Here! från Singapore. De valde att ta med matematikboken med inspiration från 

Singapore i studien eftersom den är framtagen för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. 

 

Jämförelseanalysen genomförd av Özer och Renan (2014) jämförde frågor som finns i turkiska, 

singaporianska och amerikanska läroböcker i matematik utifrån läroplanen för årskurs åtta i 

Turkiet. Analysen bygger på ett 3-dimensionel ramverk framtaget av Li. Resultatet från 

analysen synliggjorde att turkiska och amerikanska läroböcker liknade varandra mer än hur 

turkiska läroböcker liknar singaporianska läroböcker. Resultatet visade att antalet frågor i 

läroböckerna från de tre länderna skiljde sig åt samt kan vara en bidragande orsak till resultatet 

i TIMSS kunskapsmätning. Eftersom färre antal frågor kan resultera i färre sorters frågor samt 

färre frågor som anses vara av hög nivå. Däremot visade resultatet från samtliga läroböcker att 

procenten av frågor som krävde flera steg var högre än de frågor som krävde ett steg för att lösa 

uppgiften. Frågor som krävde ett steg var procentuellt högre i turkiska läroböcker. 

Läroböckerna med högst procent rena matematiska problem var Turkiets och Singapores medan 

läroboken från Amerika hade betydligt lägre procent rena matematiska problem. 
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Forskning om hur elever lär sig problemlösning  

I studien genomförd av Cai (2003) undersöktes singaporianska elevers matematiska tänkande 

för problemlösning i årskurserna fyra till sex från fyra grundskolor. Skolorna i studien har olika 

placeringar i rankningen för allmän akademisk prestation. Resultatet från analysen av fyra 

uppgifter med olika svårighetsgrader visade att antalet rätt på uppgifterna ökade med högre 

årskurs. Den största statistiska skillnaden för antalet rätt på uppgifterna fanns mellan 

årskurserna fyra och fem. Däremot fanns det ingen större statistisk skillnad mellan årskurserna 

fem och sex. Resultatet för majoriteten av singaporianska elever i årskurserna fyra till sex 

visade att de har förmågan att välja lämplig strategi för att lösa problemlösningsuppgifterna 

samt lämplig lösnings representation för att tydligt visa deras process i att lösa problemet.  

 

Ng Fong och Lee (2009) genomförde två studier för att ta reda på eventuella effekter av 

modellmetoden. Experimentet som genomfördes med lärarna visade att de ansåg 

modellmetoden vara effektiv som ett problemlösningsverktyg i undervisningen. Flertalet av 

lärarna som deltog i studien rapporterade att de implementerat modellmetoden som redskap vid 

problemlösningsuppgifter. Elevernas resultat gällande användningen av modellmetoden 

påvisade att flertalet elever kunde använda modellmetoden korrekt, främst i arbetet med 

algebraiska problemlösningsuppgifter. De elever som inte hade tillräckligt med kunskap om 

matematiska begrepp kommer fortsättningsvis riskera att använda modellmetoden fel vilket inte 

gynnar elevernas förståelse och matematikprestationer. 

 

Vad är problemlösningar inom ämnet matematik, är det att ha ett givet svar, att man kan komma 

fram till fler lösningar eller är det båda delarna? Vad är det eleverna ska träna på är det att kunna 

använda sig av olika strategier för att kunna lösa ett problem? I de olika artiklarna får vi reda 

på hur problemlösningar kan gestaltas i olika läroböcker beroende på vilket land läroboken är 

framtagen i. Något givet svar på vad som är den korrekta definitionen av en matematisk 

problemlösningsuppgift får vi inte. Vi får reda på att problemlösningar finns i läroböcker för 

matematik och att de antingen har ett givet svar eller flera olika svarsalternativ. Vilket ger 

eleverna övning i att använda olika strategier och logiskt tänkande för att kunna lösa ett 

problem. Bilder, diagram, texter används för att visuellt visa eleverna vad de kan utläsa av en 

problemlösningsuppgift i Singapores läroböcker. I dessa läroböcker fokuseras det på det rent 

matematiska och inte på hur layouten ser ut i boken.  
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TEORETISK RAM  
I följande avsnitt presenteras min teoretiska utgångspunkt för examensarbetet. Kress och van 

Leuweens multimodala teori för visuell kommunikation har huvudrollen i min analys av hur 

problemlösning konstrueras genom text och bild i läroböcker inom matematik.  

 

Jag har valt att använda Kress och van Leuweens multimodala teori eftersom majoriteten av 

texter som svenska grundskoleelever möter idag är multimodala. Läromedlen som elever möter 

har oftast visuella inslag för att förtydliga budskapet. Kress och van Leuweens multimodala 

teori om visuell kommunikation söker ett gemensamt språk för att analysera multimodala 

framställningar, med andra ord hur betydelser kan uttryckas i texter där bilder och skrift blandas 

(Björkvall 2009, s. 3). Det har historiskt skett en stor förändring för hur västerländsk tradition 

framställde endast ett kommunikationssätt, till att media idag inkluderar flera 

kommunikationssätt för meningsskapandet (Björkvall 2009, s. 6). Bilder har i modern tid tagit 

över mer och mer i kommunikativa sammanhang och kan förklaras med att västvärldens 

uppmärksamhetsekonomi har påverkat utvecklingen. Visuella hjälpmedel har blivit värdefullare 

eftersom de hjälper den som vill nå ut och fånga omvärldens uppmärksamhet med bilder istället 

för skrivna texter. Begreppet text innebär i detta sammanhanget att samtliga betydelsebärande 

delar av en text i analysen och tolkningen finns med i det utvidgade textbegreppet. Definitionen 

av textbegreppet skiljer sig från vetenskapliga samt vardagliga definitioner eftersom visuella 

element som inte är skriftspråkliga inkluderas (Björkvall 2009, ss. 7–10).  

 

Kress och van Leuweens multimodala teori om visuell kommunikation har tre olika 

kategoriseringar för betydelser som människor behöver kunna sätta ord på och de kallas för 

metafunktioner. De tre metafunktionerna kan kategoriseras i tre grupper: ideationella, 

interpersonella och textuella. Den ideationella metafunktionen tar upp betydelsen för olika 

versioner av verkligheten vid kommunikation (Björkvall 2009, s. 11). Den interpersonella 

metafunktionen behandlar betydelsen knutet till social interaktion mellan människor och olika 

versioner av verkligheten. Attityder inkluderas även i denna metafunktion som behandlar hur 

attityder kan uttryckas genom språket och bilder. Den textuella metafunktionen knyter samman 

ideationella och interpersonella betydelser samt hur texter i de båda metafunktionerna fungerar 

som kommunikativa sammanhang.  

 

Kress och van Leuweens multimodala teori om visuell kommunikation knyts ihop på flera sätt 

med den sociosemiotiska teorin som grundats av den engelske språkforskaren Michael 

Halliday. Teorin är socialt orienterad (socio) vilket innebär att allt betydelseskapande är socialt 

motiverat samt människors behov av att skapa mening tillsammans med andra människor. 

Enligt teorin finns förklaringen till utformningen och funktionen av andra kommunikationssätt 

och språket i de sociala sammanhangen. Teorin tar även upp olika betydelser eftersom semiotik 

är läran om betydelser. Ur ett sociosemiotiskt perspektiv är funktionellt alltid 

betydelseskapande, betydelser uttrycks alltid av människor. Därför utvecklas så välfungerande 

resurser som möjligt i språket och andra kommunikationssätt för att det ska finnas en betydelse 

(Björkvall 2009, s. 12).  Inom den sociosemiotiska teorin talar man om semiotiska resurser 

istället för tecken. Semiotiska resurser har betydelsepotentialer detta är olika betydelser som 

kan uttryckas i olika sammanhang. Behovet av olika betydelser finns hos människor eftersom 

de rör sig i olika sammanhang som kräver olika semiotiska resurser för att skapa den betydelsen 

som krävs för sammanhanget.  
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METOD 
I följande avsnitt ges beskrivningar för urvalet av texter samt hur de har analyserats utifrån 

Kress och van Leuweens multimodala teori. Analysens fokus är hur problemlösning presenteras 

i respektive läromedel. Studiens värde och kvalitet kommer även att behandlas i kommande 

avsnitt.  

Arbetes process  

Jag inledde processen för examensarbetet med att skriva syftet för att kunna ta reda på vad jag 

ska undersöka. Problemlösning var mitt huvudfokus från första början eftersom 

kunskapsöversikten som ligger till grund för examensarbetet handla om varför 

singaporemetodiken är framgångsrik. Resultatet från kunskapsöversikten synliggjorde att 

problemlösning har stort fokus i matematikundervisningen i Singapore. Jag blev därför nyfiken 

på att ta reda på hur problemlösning presenteras i svenska läroböcker i matematik. För att göra 

detta behövde jag en analysmodell som kunde ge mig flera sätt att tränga in i texterna. Jag valde 

därför Kress och van Leuweens multimodala teori för att kunna analysera hur olika betydelser 

uttrycks i texter som har både bilder och skrift. Därefter bekantade jag mig med den 

multimodala teorin för att kunna genomföra analysen av läroböckerna. Valet av läroböcker 

gjorde jag utifrån att ena läroboken har jag mött under de verksamhetsförlagda 

utbildningstillfällena den andra stötte jag på vid arbetet med kunskapsöversikten. Analysen av 

läroböckerna gjorde jag åtskilt för att inte blanda ihop analyserna under processens gång och 

presenteras i avsnittet resultat. Litteratursökningen gjorde jag i sökmotorn ERIC (ProQuest) 

efter sökningen och det manuella urvalet återstod det fyra studier som stämde överens med mitt 

syfte. För att få fler studier gick jag igenom referenslistorna från de fyra valda artiklarna och 

hittade ytterligare sex studier som ingår i mitt examensarbete. Samtliga studier lästes och 

sammanställdes i avsnittet tidigare forskning. Därefter skrev jag inledning, teoretiskt ram samt 

metod avsnitten. Avslutningsvis skrev jag avsnittet för diskussionen som presenterar resultatet 

från analysen av läroböckerna, reflektion om mitt tillvägagångssätt under hela processen för 

examensarbetet samt didaktiska konsekvenser för verksamma lärare. I slutet av arbetet kommer 

jag att ge exempel på vidare forskning inom ämnet. 

Urval  

Två läroböcker i matematik för årskurs två valdes ut för att undersökas, Favorit matematik 2A 

och Singma matematik 2A övningsbok. Urvalet är intentionellt eftersom jag har kommit i 

kontakt med båda läroböckerna sen tidigare.  

Favorit matematik 2A 
Jag valde Favorit matematik 2A (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012) eftersom det är den 

lärobok jag har stött på under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I läroboken finns ett 

begränsat antal karaktärer som återkommer genom samtliga läroböcker i serien som läsaren får 

följa. Jag valde ut två sidor från lärobokens enda kapitlet med titeln problemlösning.  

Singma matematik 2A övningsbok 
Singma matematik 2A övningsbok (Yeap, 2017) valdes ut eftersom den bygger på 

Singaporemodellen. Singma innehåller ett begränsat antal karaktärer med olika etniciteter som 

återkommer genom läromedlet. Läromedlet är framställt i Sverige i samarbete med en av 

Singapores främsta forskare, doktor och utbildare i matematikdidaktik Dr. Yeap Ban Har och 

har anpassats till Lgr 11 (Admera Education, 2018). Varje kapitel har flera underrubriker och 

jag har valt ut första kapitlet som heter problemlösning från läroboken. 
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Genomförande och analys  

För att analysera hur problemlösning konstrueras genom text och bild i läroböcker inom 

matematik valde jag att använda begreppet språkliga metafunktioner som ger förklaringar hur 

språket ger oss förståelse om våra erfarenheter och sociala relationer (Björkvall 2009, ss. 11–

12). Inledande till arbetet med analysen valdes relevanta sidor ut från båda läroböckerna som 

var relevanta för syftet. Analysen bygger på frågeställningarna som relaterar till de tre språkliga 

metafunktioner som beskrivs i följande avsnitt. 

Ideationell metafunktion 

Enligt Björkvall (2009, ss. 57–82) behandlar den ideationella metafunktionen versioner om hur 

omvärlden skapas i multimodala texter. Fokus är på relationen som skapas i texter mellan 

föremål och människor. Representationen av deltagare kan vara i grupper, individer eller inte 

ha någon representation alls. Bilder innehåller processer som åtskiljs genom framställningen 

som konceptuella eller narrativa. Konceptuella framställningar avbildar deltagarna på ett 

statiskt sätt som fokuserar på aspekter som innebörd, klassificering och struktur, kännetecknet 

för dem är analytiska, symboliska och klassificerande processer.  

Narrativa processer synliggör händelser genom aktörer och reaktörer i aktions- respektive 

reaktionsprocesser. Det finns många gånger även ett mål i bilderna.  

 

Jag har intresserat mig för följande fråga angående den ideationella metafunktionen:  

 

• Vilken föreställning om problemlösning presenteras i läroböckernas text respektive 

bild? Hur samspelar text och bild? 

Interpersonell metafunktion  

Enligt Björkvall (2009, ss. 29–55) finns det en väsentlig skillnad mellan bilder som föreställer 

människor där deltagaren ser in i betraktarens ögon och i bilder där detta inte sker, de talar då 

om erbjudanden och krav. Bilder som uttrycker ett krav är exempelvis en riktad blick mot 

betraktaren som gör deltagaren till ett subjekt som uttrycker ett krav. Ansiktsuttrycket hos 

deltagaren avgör vilket krav som ställs på betraktaren, exempelvis kan ansiktsuttrycket vara 

kyligt eller vänligt. Resultatet blir en förväntan oavsett ansiktsuttryckets krav från bildskaparen 

att betraktaren ska skapa en relation med deltagaren. Har däremot deltagarens blick riktats bort 

från betraktaren anses den som osynlig. Bilden erbjuder betraktaren på så vis att reflektera på 

avstånd och deltagaren ses som ett objekt medan betraktaren ses som en osynlig åskådare 

(subjekt). 

En annan aspekt hemmahörande i den interpersonella metafunktionen är modalitet som handlar 

om förhållningssätt till vad som uttrycks i texter. Begreppet modalitet behandlar hur element i 

en text presenteras som mer eller mindre verkliga eller mer eller mindre pålitliga. Modalitet 

handlar även om hur den eller de som skapat en text kan visa sitt förhållningssätt till vad som 

tas upp i texten. Modaliteten i verbalspråket kan definieras av att skaparen vill uttrycka en 

säkerhet, inte uttrycka en säkerhet eller betona säkerheten i det som sägs. Det finns språkliga 

resurser som uttrycker betydelser på en skala mellan full säkerhet och full negering. Modala 

hjälpverb som bör, kan, måste, ska och satsadverbial som sannolikt, alltid, möjligen, troligen 

är de främsta semiotiska resurserna som uttrycker betydelsepotentialer.  

 

Modalitet i bilder uttrycks genom en representation av verklighetsuppfattningar. Platser, 

föremål och personer kan visuellt återskapas som om att de har existerat i verkligheten eller 

som fantasier, karikatyrer eller föreställningar. Det finns fler faktorer som är relevanta för 
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modaliteten hos bilder. Begreppen relaterar till differentiering, djup och färglära. 

Kontextualisering påverkar graden av modalitet och är kopplat till bildernas bakgrunder. 

Kontextualisering har en skala för om bilden har full kontextualisering, detaljerad bakgrund 

eller om det helt saknas en bakgrund. Bilder däremot som saknar eller har en utslätad bakgrund 

anses inom modalitet som avkontextualiserade, konsekvensen blir att avbildningarna framstår 

som generiska (Björkvall 2009, ss. 113–115).  

 

Jag har intresserat mig för följande fråga angående den interpersonella metafunktionen:  

 

• Vilken relation skapar läroböckerna till läsaren genom text respektive bild samt i 

samverkan mellan texten och bilden? 

Textuell metafunktion  

Enligt Björkvall (2009, ss. 84–100) innebär den textuella metafunktionen att se till hur 

textelements betydelsepotential kan relateras till deras placering på en yta. I visuella och 

multimodala texter utnyttjas fält som talar om vilket informationsvärde olika element kan anses 

ha exempelvis på ett tidningsuppslag. Vänster-höger-dimensionen har informationsvärdena 

given - ny textelement som är placerade till vänster tenderar att tilldelas given information 

medan textelement som placerats till höger tilldelas ny information.  

Hög-låg-dimensionen handlar om hur generell respektive specifik informationsvärdet av ett 

textelement kan tilldelas. Informationsvärdet generell tilldelas textelement som placeras högt 

medan textelement som placeras nederst på en yta tilldelas specifik. Några texter kan 

organiseras utifrån att de har ett specifikt centrum, ses som framställningens kärna där beroende 

element kretsar (Björkvall 2009, ss. 89–92).  

 

Visuell framskjutenhet innebär enligt Björkvall (2009, ss. 100–104) att tilldela textelement olika 

grad av visuell framskjutenhet för att synliggöra hierarkin mellan dem. Det som avgör 

placeringen är ett komplext samspel mellan visuella markörer för att skapa hierarki bland 

objekten för deras betydelsefullhet, till exempel kan det handla om färg, fokus, 

typsnittsvariation och överlappning. Inramningen påverkar även den textuella metafunktionen 

och innebär att linjer ger intrycket av differentiering och individualitet genom enskilda element 

däremot ger motsatsen intrycket av gruppidentitet.  

 

Jag har intresserat mig för följande fråga angående den textuella metafunktionen:  

 

• Hur används semiotiska resurser för att skapa en helhet mellan olika element i det 

visuella rummet?  

Studiens värde och kvalitet  

Begreppet validitet används för att beskriva kvalitet i forskning och till vilken utsträckning 

genomförd studie har undersökt det som skulle undersökas (Fejes & Thornberg 2015, s. 258). 

Enligt Fejes och Thornberg finns det inget enkelt svar på frågan om kvalitet i kvalitativa studier 

eftersom olika traditioner och perspektiv inom olika forskningsområden kan ha olika synsätt. I 

Fejes och Thornberg beskrivs Larssons (1994) förteckning över generella kvalitetskriterier för 

forskning som är kvalitativ. Jag har valt att använda Larssons (1994) kvalitetskriterier som 

stöttning i diskussionen om kvalitet för mitt arbete.  
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Larssons (1994) förteckning över generella kvalitetskriterier börjar med perspektivmedvetenhet 

som påvisar att det är viktigt att forskarens utgångspunkt för datainsamling och analys ur ett 

teoretiskt perspektiv tydligt redovisas. I detta arbete ingår ett avsnitt om teoretisk ram som 

redogör för den teori som ligger till grund för datainsamlingen och analysen. I inledningen 

redogör jag även för mitt perspektiv på det som undersöks samt en självkritisk reflektion i 

avsnittet Metoddiskussion. Larsson (1994) redogör även för att en kvalitativ studie bör ha en 

inre logik som skapar harmoni mellan syfte, forskningsfrågor, antagande om forskning, 

datainsamling, analys, resultat och diskussion. Jag anser att detta kvalitetskriterium är uppfyllt 

genom att jag har förklarat hur teorin ligger till grund för de frågeställningar som ställts upp för 

att studera hur problemlösning presenteras i läroböcker för matematik. I resultatdiskussionen 

återkopplar jag till tidigare forskning och syftet. Detta bidrar till att synliggöra den inre logiken 

enligt Larsson (Fejes & Thornberg 2015, s. 268).  

 

Angående kvaliteter för arbetets resultat beskriver Larsson (1994) innebördsrikedom som ett 

kriterium för att resultatet innehåller det väsentligaste från analysen kombinerat med nyanser.  

Jag anser att mitt val att använda de tre olika metafunktionerna inom den multimodala teorin 

som analysinstrument framhäver en innebördsrikedom samt mina frågeställningar till arbetets 

resultat. Ytterligare ett kriterium som Larsson (1994) nämner är struktur och behandlar 

huruvida resultatets innehåll har en rödtråd med tydliga poänger samt resonemang som enkelt 

kan följas. För att säkra en god struktur i mitt resultat har jag delat upp olika poänger i stycken 

samt utgått utifrån de tre olika metafunktionerna.  

 

Avslutningsvis beskriver Larsson (1994) kriterier för validitet. Arbetets heuristiska värde som 

handlar om i vilken utsträckning som läsaren ser verkligheten med nya ögon utifrån 

framställningen. Jag lämnar detta kriterium till läsaren att bedöma. Nästa kriterium Larsson 

(1994) presenterar är empirisk förankring som innebär att krav ställs på att tolkningar i resultatet 

är välförankrat i insamlad data. Jag anser att kriteriet är uppfyllt eftersom den valda 

analysmetoden samt frågeställningarna som är framtagna utifrån de tre olika metafunktionerna 

har bidragit med att tillvägagångssättet under analysarbetet har varit systematiskt för att kunna 

dra slutsatser från läroböckerna. Kriteriet konsistens behandlar hur olika påståenden i resultatet 

inte ska motsäga varandra. Istället ska det finnas en harmoni till helheten. Till mitt arbete kan 

det finnas en problematik att tillgodose detta kriterium eftersom det avses för mer omfattande 

resultatanalyser som innehåller fler texter, frågeställningar, redskap samt ett specifikt urval. Jag 

kan genom mitt val av struktur uppnå en konsistens eftersom jag har problemlösning som fokus 

i analysen hur problemlösning presenteras i läroböcker. Det pragmatiska kriteriet behandlar 

värdet och användbarheten av resultatet för praktiken. Min förhoppning är att jag har lyckats 

framföra ett användbart resultat till verksamma lärare som ger dem en insikt i hur 

problemlösning presenteras i läroböcker för matematik (Fejes & Thornberg 2015, ss. 268–269). 
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RESULTAT  
I följande avsnitt presenteras resultatet från analysen av varje lärobok enskilt. Texterna som har 

granskats har relaterats till de tre språkliga metafunktionerna. En sammanfattning finns efter 

varje analys som sammanställer resultaten från varje uppslag ur läroböckerna. 

Analys av läroboken Favorit matematik 2A 

 
Bild 1. Uppslag ur Favorit matematik 2A ss. 38–39 

 

Min analys är gjord på ett uppslag ur Favorit matematik 2A (text 1; Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi, 2012, ss. 38–39) som presenterar en bild på två barn, en ekorre och en skata samt 

nio stycken problemlösningsuppgifter. Ekorren och skatan är huvudkaraktärerna som 

återkommer genom hela läroboken.  

 

Analysen av den ideationella metafunktionen visade att bilden utgörs av ett narrativt inslag 

eftersom bilden uttrycker en riktning mellan deltagarna. I bilden sker narrativa aktionsprocesser 

som innebär att vektorn i bilden utgår ifrån aktören (skatan) och riktas mot målet (ekorre). 

Pojken och flickan i bilden står för en enkelriktad reaktion och är reaktörer, pojken ser på 

processen mellan skatan och ekorren medan flickan ser på pojken. Processen som pojken ser 

på samt flickans blick mot pojken kallas för fenomen. Omständigheterna för var, när och hur 

bilden utspelar sig kallas för bakgrund. Bildens bakgrund utspelar sig antingen på en buss eller 

ett tåg på väg till eller från skolan.  

 

Verbaltexten uttrycker olika processtyper i problemlösingsuppgifterna. Första uppgiften 

representerar en materiell process där deltagarrollen tilldelar Charlie (aktör) som ser (verb). 

Andra uppgiften representerar också en materiell process med Kurre (aktör) som ser (verb). 

Tredje, fjärde, femte och sjätte uppgiften representerar en relationell process med Isa, Sally och 
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Charlie (attribut) som har antingen nötter eller godisbitar (verb). Sjunde och åttonde uppgiften 

representerar en materiell process med träd (aktör) som växer (verb). Nionde uppgiften 

representerar en relationell process med Sally (attribut) som har 28 pärlor (verb). 

Den analysen som relaterar till den interpersonella metafunktionen synliggjorde att 

instruktionerna till uppgifterna uttrycker inte du-tilltal till läsaren. Frågorna är ställda till läsaren 

utan ett specifikt tilltal. Däremot uttrycker instruktionen till vardera sida du-tilltal.  

 

I verbaltexten uttrycks frågor som läsaren förväntas ge respons på i form av uträkningar med 

den förvalda metoden till problemlösingsuppgifterna. Fråga-svar-strukturer skapar en relation 

mellan läsaren och läroboken. Läroboken har talarrollen som krävande eftersom den ställer 

frågor till läsaren. Den skriftspråkliga resursen som tillämpas i texten är förnamnen på 

deltagarna från bilden som minskar distansen till läsaren.   

 

Den analysen som relaterar till den interpersonella metafunktionen synliggjorde att samtliga 

aktörer inte riktar sin blick mot läsaren, vilket betyder att de inte ställer några krav och inte gör 

anspråk på att ingå en social relation med läsaren. Bilden erbjuder läsaren att relativt ostört 

betrakta deltagarna i bilden utan några krav. Pojken och flickan är avbildade på distans och kan 

anses vara mer distanserade än ekorren och skatan. Pojken och flickan illustreras via vanlig 

närbild eftersom de är beskärda ovanför midjan och visar antingen huvud och axlar eller bara 

huvudet. Bilden är subjektiv eftersom perspektivet är förutbestämt och betraktaren får enbart se 

det som skaparen har valt att avbilda.  

 

I verbaltexten används frågor som läsaren antagligen ska ge respons på i form av uträkningar 

med den förvalda metoden som presenteras till problemlösningsuppgifterna. Fråga-svar-

strukturer skapar en relation mellan läsaren och läroboken. Läroboken har talarrollen som 

krävande eftersom den ställer frågor till läsaren. Tilltalet som språklig semiotisk resurs i 

verbalspråket är tilltalspronomina du för att skapa en personlig, icke-distanserad relation till 

läsaren. Användningen av den skriftspråkliga resursen förnamn minskar även distansen mellan 

läsaren och texten.  

 

Granskningen av textens textuella metafunktion av uppslaget i text 1 visade genom vänster-

höger-dimensionen att bilden på vänster sidan har informationsvärdet given samt räknesättet 

addition jämfört med höger sida som behandlar räknesättet subtraktion som har 

informationsvärdet ny för läsaren.  

 

Högst upp på vänster sida har rubriken till uppslaget placerats och tilldelas betydelsen ideal. 

Bilden tilldelas likaså betydelsen ideal eftersom den är placerade under titeln på vänster sida. 

Längst ner på båda sidorna i uppslaget finns det två textelement från läroplanen om vad eleverna 

lär sig genom att räkna samtliga problemlösningsuppgifter tilldelas informationsvärdet 

specifika. Rubriken till uppslaget har resursen storlek som indikerar att den är viktig genom att 

den är större än resterande text. Bilden använder likaså resursen storlek för att tala om att den 

är viktig. Skriften längst ner på sidorna är visuellt framskjutna genom att de använder resursen 

fetstil. Färgen på titeln och skriften längst ner på sidan är den samma, grön och bidrar också till 

att de blir visuellt framskjutna mot resterande skrift som är tryckt i svart. Färgen på rubriken 

och skriften nederst på båda sidorna skapar också ett samband mellan dem som talar om för 

läsaren att de hör samman.  

 

I bilden ligger fokuset på det vita pappret som skatan håller i näbben eftersom den är placerade 

nära läsaren och skiljer sig från bakgrunden som är färggrann medan pappret är vitt. Samtliga 

problemlösningsuppgifter på uppslaget blir visuellt framskjutna genom att de har färgen blå på 
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inramningen för rutan samt rutorna för den skriftliga uträkningen mot den vita bakgrunden på 

sidorna. Rutorna talar även om för läsaren att de är olika genom avgränsningen samt att de 

skapar samband för läsaren.  

 

Samtliga problemlösningsuppgifter är numrerade med gemener från a till d uppgifterna är 

visuellt framskjutna genom att vara fetstilta. Numreringen indikerar även för läsaren vilken den 

önskade läsvägen är genom att inleda skriften på första sidan på uppslaget med siffran 1 och på 

höger sida inleds skriften med siffran 2. Problemlösningsuppgifterna använder dessutom 

resursen visuellt rim för att skapa samband mellan dem genom att de är uppbyggda på samma 

sätt. Den problemlösningsuppgiften som skiljer sig från resterande åtta uppgifter på uppslaget 

tillämpar resursen kontrast genom att vara inramad av en blå som står ut från den vita 

bakgrunden på sidan.  

 

Sammanfattningsvis har analysen av uppslaget från Singma matematik 2A övningsbok, utifrån 

de tre metafunktionerna synliggjort läroboksförfattarnas olika val. Analysen av den ideationella 

metafunktionen visade att bilden är av narrativ aktionsprocess. Representationen av deltagarna 

i bilderna refereras till verbaltexten och förstärker på så vis läsarens engagemang. Analysen av 

den interpersonella metafunktionen synliggjorde att samtliga problemlösingsuppgifterna till 

uppslaget uttrycker en fråga-svar-struktur som skapar en relation till läsaren. Deltagarna i bilden 

riktar inte blicken mot betraktaren och ställer därför inget krav istället erbjuds betraktaren att 

relativt ostört att betrakta bilden. Analysen av den textuella metafunktionen visade att 

betydelsepotentialen av alla gröna element är vi hör samman samt att samtliga skriftelement är 

likadana som motverkar avgränsningar. Slutligen kan läroboksförfattarnas olika val grundas på 

att skapa en samhörighet för olika element på uppslaget. Intentionen av läroboksförfattarnas val 

kan antas vara för att minska distansen mellan lärobokens innehåll och läsaren. 
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Analys av läroboken Singma matematik 2A övningsbok 

 

Bild 2. Uppslag ur Singma matematik 2A övningsbok ss. 26–27 

 

Min andra analys är av ett uppslag ur Singma matematik 2A övningsbok (text 2; Yeap 2017, ss. 

26–27) som handlar om problemlösning del – helhet. Det finns tre bilder till uppslaget varav 

två av dem är tecknade pojkar samt den tredje bilden är av ett äpple och en apelsin.  

 

Den analysen som relaterar till den ideationella metafunktionen är att båda bilderna är narrativa 

aktionsprocesser till uppslaget. Bilden på första pojken (aktör) på vänster sida som håller i en 

bok (mål) uttrycker en enkelriktad aktionsprocess. Vektorn i bilden är pojkens utsträckta arm 

från kroppen. Andra bilden på en pojke (aktör) uttrycker en intransitiva aktionsprocess genom 

att pojken håller ut sin arm (vektor) utan ett synligt mål inom bildens ram. Bildernas deltagare 

engagerar läsaren eftersom de representeras som individer samt att de i verbaltexten refereras 

med förnamn som förstärker läsarens engagemang. Även resursen personliga pronomen (han) 

förstärker individualiseringen och engagemanget hos läsaren.  

 

De processtyper som verbaltexten uttrycker i uppslaget är olika beroende på vilken av de fyra 

uppgifterna man läser. Första uppgiften representeras av en materiell process där deltagarrollen 

tilldelas en bagare (aktör) som bakar (verb). Andra uppgiften representerar en relationell 

process med David (attribut) som har läst (verb). Tredje uppgiften representerar också en 

relationell process med Gustav (attribut) som har 92 frimärken (verb). Fjärde uppgiften 

representerar en materiell process där frukter (aktör) är (verb) i en låda (mål). 

 

Den analysen som relaterar till den interpersonella metafunktionen är att samtliga aktörer inte 

riktar sin blick mot läsaren utan snett neråt utanför sidan. Betydelsen av att aktörerna inte tar 
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ögonkontakt med läsaren innebär att de ställer inget krav samt gör inget anspråk på att ingå en 

social relation. Bilderna erbjuder istället läsaren att relativt ostört betrakta deltagarna utan några 

krav. Distansen hos båda bilderna av respektive pojke är av vanlig närbild eftersom de är 

beskärda ovanför midjan. Genom beskärningen av bilderna kopplas de till ett personligt samt 

exempelvis när man står nära en person under en samtalssituation. Bilderna är subjektiva 

eftersom perspektivet är förutbestämt av skaparen och betraktaren får endast se det som är 

avbildat med en viss attityd. Betydelsepotentialen av framifrån-perspektivet hos samtliga bilder 

på uppslaget är inkludering. Perspektivet har en hög grad av engagemang till det, dem eller den 

som har avbildats.  

 

I verbaltexten uttrycks frågor som läsaren förväntas ge respons på i form av uträkningar med 

den förvalda metoden (blockmodellen) till problemlösningsuppgifterna. Fråga-svar-strukturer 

skapar en relation mellan läsaren och läroboken. Läroboken har talarrollen som krävande 

eftersom den ställer frågor till läsaren. Den skriftspråkliga resursen som tillämpas i texten är 

förnamnen på deltagarna från bilderna för att minska distansen till läsaren.  

 

Granskningen av textens textuella metafunktion synliggör att vänstersida har 

informationsvärdet given och behandlar addition och högersida har informationsvärdet ny och 

behandlar subtraktion.  

 

Rubriken till uppslaget har färgen blå lika så har rutan som ger information om vilken lektion 

det är färgen blå samt de färgade plattorna nederst på båda sidorna färgen blå. 

Betydelsepotentialen för samtliga blåa element är vi hör samman. Placeringen på rubriken, 

färgen och den större graden på typsnittet indikerar att den är idealiserad högst upp på vänster 

sida. Rubriken skapar framskjutenhet genom att använda resurserna för typsnittsvariation. 

Rutan med informationen om vilken lektion det är indikerar också att den är viktig eftersom 

den är placerad i samma höjd som rubriken. Plattorna nederst på båda sidorna har 

informationsvärdet specifik med konkret information. Båda sidorna på uppslaget innehåller 

vardera två problemlösningsuppgifter som avskiljs med en horisontell linje som indikerar för 

läsaren att det är skilda uppgifter. Utöver linjen indikeras de olika uppgifterna med fetstilta 

siffror 1–4 som är i färgen blått. Samtliga skriftelement till uppslaget är likadana och motverkar 

på så vis avgränsningar. Problemlösningsuppgifterna är visuellt framskjutna genom att de har 

svart text, svart färg på blockmodellen samt blå färg på linjerna och cirkel för den skriftliga 

räknemetoden mot den genomgående vita bakgrunden på båda sidorna. Storleken på 

blockmodellen till samtliga uppgifter bidrar också till att de blir visuellt framskjutna mot 

resterande element på uppslaget. Bilderna på pojkarna samt äpplet och apelsinen är också 

visuellt framskjutna genom att de är i svartvita mot den vita bakgrunden.  

 
Sammanfattningsvis har analysen av uppslaget från Singma matematik 2A övningsbok, utifrån 

de tre metafunktionerna synliggjort läroboksförfattarnas olika val. Analysen av den ideationella 

metafunktionen visade att bilderna är narrativa aktionsprocesser samt att bildernas deltagare 

representeras som individer. Representationen av deltagarna i bilderna refereras till 

verbaltexten och förstärker på så vis läsarens engagemang. Analysen av verbaltexten 

synliggjorde att den består av olika processtyper. Analysen av den interpersonella 

metafunktionen visade att betydelsen av att aktörerna inte tar ögonkontakt med betraktaren 

innebär att de inte ställer något krav samt gör inget anspråk på att ingå i en social relation. 

Betraktaren erbjuds att relativt ostört betrakta deltagarna utan anspråk. Bilderna är av vanlig 

närbild som innebär att de visas från huvudet ner till midjan. Betydelsepotentialen av framifrån-

perspektivet av bilderna är inkludering. I verbaltexten visade analysen att läroboken har 

talarrollen som krävande och att fråga-svar-strukturen skapar en relation till läsaren. Analysen 
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av den textuella metafunktionen visade att betydelsepotentialen av alla blåa element är vi hör 

samman samt att samtliga skriftelement är likadana som motverkar avgränsningar. Slutligen 

kan läroboksförfattarnas olika val grundas på att skapa en samhörighet för olika element på 

uppslaget. Intentionen av läroboksförfattarnas kan antas vara för att minska distansen mellan 

lärobokens innehåll och läsaren. 
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DISKUSSION 
I detta stycket kommer resultatet från analysen av de båda läroböckerna att jämföras för att se 

likheter och skillnader mellan dem samt ställs de mot mina frågeställningar. Jag kommer även 

att diskutera hur läroboksförfattarnas val påverkar elevers möjlighet att lära sig problemlösning. 

Jag kommer även att diskutera mitt tillvägagångssätt samt de val jag har gjort i 

metoddiskussion. Därefter kommer jag redogöra för vilka didaktiska konsekvenser som visats 

sig och vad det innebär för lärare. Avslutningsvis ger jag en beskrivning på ytterligare 

forskning. 

Resultatdiskussion 

Läroboksförfattarna har gjort liknande val i att de har förutbestämt vilken metod som eleverna 

ska använda för att lösa problemlösningsuppgifterna. I likhet med Fan och Zhus (2000) resultat 

leder det till att eleverna begränsas i sin förmåga att använda olika strategier samt utveckla sitt 

logiska tänkande. Van Zanten och Van den Heuvel-Panhuizen (2018) undersökte hur 

inkluderande läroböckerna är i frågan om att erbjuda elever tillfällen att läsa sig problemlösning 

med olika matematiska förmågor. Problemlösningsuppgifterna i båda läroböckerna i min analys 

visar inte på någon variation i svårighetsgraden. Problemlösningsuppgifterna skiljer sig inte 

från varandra i båda läroböckerna utan de är snarare identiska i utformningen samt i 

verbaltexten. Det som skiljer dem åt är vilken metod som presenteras till eleven för att lösa 

problemlösningsuppgiften. I Favorit matematik 2A förväntas eleven använda symboler för 

tiotal och ental i sina uträkningar för att lösa uppgifterna. I Singma matematik 2A övningsbok 

förväntas eleven använda modellmetoden för att lösa uppgifterna. Ng Fong och Lee (2009) 

studie om modellmetoden menar på att det är en metod som uppskattas av både lärare och 

elever. Däremot visade det sig att elever som inte hade tillräckligt med kunskaper i matematik 

använde modellmetoden felaktigt. För de elever som använde modellmetoden korrekt 

förbättrade sina resultat. Det kan antas att metoden som presenteras i Favorit matematik 2A kan 

anpassas till fler elever med olika matematiska förmågor jämfört med Singma matematik 2A 

övningsbok som kräver att läraren bedriver undervisning om hur modellmetoden används 

korrekt.  

 

Det visuella rummet i Favorit matematik 2A upptas av många textelement utan blanka luckor 

på uppslagets yta jämfört med Singma matematik 2A övningsbok som har flera blanka ytor på 

uppslaget. I studien gjord av Beckmann (2004) visade resultat att singaporianska 

matematikböcker är rena i den bemärkelsen att de inte har en massa bilder som tar fokus från 

eleverna. Det synliggjordes även att bilderna som användes i läroböckerna i matematik 

användes upprepade gånger. Beckmanns resultat stämmer överens med detta arbetets resultat 

från analysen av läroböckerna där Singma matematik 2A övningsbok har en renare design som 

kan antas bidra till att eleverna fokuserar mer på problemlösningsuppgifterna. 

Läroboksförfattarnas val i hur det visuella rummet ska designas påverkar elevernas 

förutsättning att ta in och bearbeta det som presenteras på sidorna i läroböckerna. Om eleverna 

påverkas positivt eller negativt av att ha mer eller mindre ”rena” sidor kan antas ha en påverkan 

för vad eleverna fokuserar och spenderar tid på. Det kan antas att en renare sida inte tar upp lika 

mycket tid som en ”orenare” sida av eleverna.  

 

Samtliga problemlösningsuppgifter från båda läroböckerna är elevnära i valet av 

representationen av vardagen. Yang, Tseng och Wang (2017) kom framtill att Finlands 

läroböcker innehöll flest problem kopplat till verkliga världsliga problem. Däremot påvisar 

Yang och Lin (2015) att finska läroböcker i matematik inte erbjöd problem som lät eleverna 

utforska sig fram till en lösning. Eftersom Björkvall (2009) påtalar att kultur har en påverkan 
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för hur läroböcker formas i ett land. Özer och Sezer (2014) menar att läroböcker från ett land 

inte kan implementeras i ett annat land utan att ha anpassats till det nya landets läroplan och 

kultur. Anta att detta gäller för Singma matematik 2A övningsbok och Favorit matematik 2A 

som båda är läroböcker som har inspirerats av två olika länder med olika kulturer och läroplaner 

trots detta kan vara så lika varandra. Troligen är det svensk kultur som påverkar 

läroboksförfattarnas val för hur läroboken ska tillämpa olika textelement.  

 

Ingen av läroböckernas bilder ställde krav på betraktaren istället erbjöds betraktaren att ostört 

betrakta deltagarna i bilderna. I Favorit matematik 2A föreställde bilden på uppslaget en pojke, 

en flicka, en ekorre samt en skata som kan antas representeras i skriften till åtskilda 

problemlösningsuppgifter med förnamn. I Singma matematik 2A övningsbok är det två skilda 

bilder på pojkar som representeras i skriften till åtskilda problemlösningsuppgifter med 

förnamn. Läroböckerna tillämpade resursen individualisering genom att skriva förnamnen i 

problemlösningsuppgifterna som kan antas skapar en relation till läroböckerna. Eleverna ser 

förmodligen ett syfte med att besvara läroboksförfattarnas frågor när de upplever en relation till 

innehållet i skriften. Det kan antas att om det inte stod med förnamn på deltagarna från bilderna 

i texten hade eleverna inte känt sig lika manade att besvara frågorna till 

problemlösningsuppgifterna. Ytterligare har båda läroboksförfattarna valt liknande sätt för att 

öka engagemanget och minska distansen till eleven. Exempelvis är en skillnad mellan 

läroböckerna att Singma matematik 2A övningsbok har tillämpat bilder som representeras som 

individer som förstärker elevers engagemang.  En annan skillnad mellan läroböckerna är att 

Favorit matematik 2A använder resursen tilltalspronomen du för att skapa en personlig, icke-

distanserad relation till elever. En likhet mellan Singma matematik 2A övningsbok och 

Favoritmatematik är att båda använder resursen personliga pronomen (han och hon) som 

förstärker individualiseringen och engagemanget hos eleven. Intentionen som 

läroboksförfattarna har genom att tillämpa dessa valen kan antas vara för att förstärka 

individualiseringen och engagemanget hos elever. Valen ger elever möjligheten att skapa en 

relation till innehållet i de olika textelementen i läroböckerna.  

 

Resultatet från den textuella metafunktionen synliggjorde att båda läroböckernas författare gav 

räknesättet addition informationsvärdet given och subtraktion informationsvärdet ny. Det 

innebär att slutsatsen om läroboksförfattarnas val av räknesättens informationsvärden att 

addition anses vara lättare för eleverna och subtraktion är det som anses vara svårare för 

eleverna. Läroboksförfattarna använder samma resurs storlek för att påtala att rubriken är viktig 

genom visuell framskjutenhet. Båda läroböckerna tillämpar visuellt rim för att skapa samband 

mellan olika element på uppslagets yta. Läroboksförfattarna antas använda 

betydelsepotentialen färg för att visa att olika textelementen hör ihop. Det som skiljer sig åt 

mellan läroböckerna är att Singma matematik 2A övningsbok avskiljer 

problemlösingsuppgifterna med en horisontell linje som indikerar att det är skilda uppgifter. 

Utöver den horisontella linjen är problemlösningsuppgifterna numrerade med fetstilta siffror 

för att indikera att de är olika. Läroboksförfattarna till Favorit matematik 2A indikerar att det är 

olika problemlösningsuppgifter med fetstilta gemener. 

Metoddiskussion 

Analysen som jag gjorde till detta arbetet om hur problemlösning presenteras i läroböcker i 

matematik för grundskolans tidigare år möjliggjorde att jag kunde dra vissa slutsatser. Det tog 

tid för mig att välja vilken analysmetod jag skulle välja för att analysera hur problemlösning 

presenteras i läroböcker i matematik. Valet av Kress och van Leuweens multimodala teori som 

analysmodell gjorde jag utifrån att läroböcker innehåller både bilder och skrift som 

kommunikationsformer. Genom att använda de tre olika metafunktionerna ideationella, 
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interpersonella och textuella synliggjordes betydelserna av läroboksförfattarnas val för 

upplägget i läroböckerna. Jag analyserade läroböckerna enskilt för att inte blanda ihop dem 

under processen gång. För att försöka säker ställa mig om att jag inte har missat något så har 

jag analyserat båda läroböckerna två gånger. Genom båda analyserna av läroböckerna kan jag 

se en stor utveckling från första till andra analysen med de tre metafunktionerna. 

Didaktisk konsekvens  

Denna studien kan ge verksamma lärare en förståelse om hur problemlösning kan presenteras i 

olika läroböcker i matematik. Förhoppningsvis har verksamma lärare det i åtanke när de ska 

välja lärobok i matematik. Enligt Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2015) definierar 

läroböckerna i matematik vad elever anser är matematik i skolan. Om elevers syn på 

skolmatematik enbart grundas på hur läroböcker är utformade samt behandlar central innehåll 

från läroplanen har valet av lärobok större betydelse än vad man kan tro. Konsekvensen av att 

elever definierar skolmatematiken enbart utifrån läroboken är att de kanske inte finner någon 

motivation att lära sig och utveckla sin matematiska förmåga. Konsekvensen kan även ge 

verksamma lärare utmaningen att motivera elever som saknar motivation att lära sig matematik 

om undervisningen i matematik enbart styrs av att eleverna ska räkna i läroboken. Det kan vara 

problematiskt om man som verksam lärare försöker hitta en matematikbok som kan motivera 

elever som saknar motivation och enbart utgår från vilken matematikbok som är populärast. 

Förslag på vidare forskning  

Det vore intressant om en större studie genomfördes för att studera texter i relation till deras 

kulturella, sociala samt historiska sammanhang. Flera av studierna i detta arbetet påtalar att det 

behövs ytterligare forskning om hur läroböcker i matematik skiljer sig åt mellan olika länder. 

Några av studierna påtalar även att det är kulturen i ett specifikt land som påverkar hur 

läroböckerna utformas. Därför kan inte en framgångsrik lärobok i ett land implementeras direkt 

till ett annat land om kulturerna skiljer sig åt mellan länderna.  

 

Vad som ska inkluderas i läroböckerna påverkas i stor grad av läroplanen några av studierna 

menar därför att det behövs ytterligare forskning om hur läroböckerna påverkar omfattningen 

av vad som behandlas i undervisningen. Flertalet studiers resultat av hur problemlösning 

presenteras i läroböcker i matematik visade att det finns färre problemlösningsuppgifter i 

läroböcker än vad som kan förväntas. Det vore därför intressant om det genomfördes en 

undersökning om antalet problemlösningsuppgifter i svenska matematikböcker samt hur lärare 

bedriver undervisning om problemlösning utifrån matematikböcker.
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