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Sammanfattning 

Läroböcker i den svenska matematikundervisningen har en lång tradition bakom sig och 

används frekvent, lärare har även en positiv inställning till dessa böckers innehåll och struktur. 

Lärobokens funktion är att den ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning, den 

är en artefakt konstruerad för att skapa sammanhang och lära ut komplex matematik. Vi 

intresserade oss för att ur ett sociosemiotisk multimodalt perspektiv analysera två populära 

läroböcker i den svenska grundskolans matematikundervisning. Detta för att ta reda på hur väl 

dessa uppskattade böcker, i fråga om användning av semiotiska och multimodala resurser 

skapar kohesion och därmed kan antas bidra med goda möjligheter för lärande hos eleverna.  

 

Syftet med studien var att analysera två populära läroböcker i den svenska grundskolans 

matematikundervisning med särskilt avseende på böckernas kohesion. Vi ville undersöka om 

det går att avgöra om böckernas innehåll och komposition skapar kohesion och därmed goda 

förutsättningar för lärande. För att uppfylla vårt syfte användes följande frågeställningar: Vilka 

semiotiska resurser finns i läroböckerna? Vilken funktion fyller bilder i läroböckerna och i 

vilken utsträckning används olika typer av bilder? Hur samspelar textelement i läroböckerna? 

Vilka likheter eller skillnader kan observeras i de olika läroböckerna angående förutsättningar 

för kohesion?  

 

Analysen i arbetet är utformad utifrån sociosemiotiska och multimodala teorier om kohesion. 

Resultatet av analysen visade att de båda läroböckerna i studien uppvisade likheter angående 

vilka semiotiska och multimodala resurser som användes i böckerna, men stora skillnader 

angående hur och i vilken utsträckning de används. Resultatet visar även att denna typ av 

semiotisk-multimodal analys av läroböcker möjliggör att dra vissa slutsatser om böckers 

förutsättningar för kohesion men försvårar andra. Genom att analysera komposition i de båda 

läroböckerna skapades förutsättningar för att dra slutsatser angående böckernas grad av 

kohesion. Slutsatser angående vad läroböckerna bidrar med i fråga om kohesion gav även 

utrymme för reflektion angående vad böckerna potentiellt kan bidra med i fråga om möjligheter 

för lärande hos eleverna.  
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INLEDNING 

Läroboken som redskap i matematikundervisningen har i flera länder i världen en lång tradition 

bakom sig. Ammert (2011) beskriver att användning av läroböcker även i den svenska skolan 

är frekvent och har en lång historia. Johansson (2011, s. 149) framhåller att ”enligt den 

internationella undersökningen Trends In Mathematics and Science Study, TIMSS (2017), 

tillhör Sverige de länder som i störst utsträckning har läroboken som huvudsaklig grund för 

matematiklektionerna.”  

 

Anledningar till den breda läroboksanvändningen beskrivs vara många. Johansson (2006) 

beskriver att lärare väljer att använda läroböcker inte bara av praktiska skäl utan att det även 

grundar sig i normer och i förväntningar från lärare, elever och föräldrar att läroböcker ska 

användas i skolan. I granskningsrapport från Skolinspektionen (2009) redogörs det för att lärare 

låter sig vägledas av läroboken och att de litar på att den ska se till att eleverna når 

kunskapsmålen i matematik. Vidare att det är svårt att frångå läroboken då den är en stor del av 

gamla vanor. Ytterligare faktorer som visat sig påverka läroboksanvändning är att dess innehåll 

och struktur uppskattas av lärare och elever. Lärare upplever att lärobokens struktur underlättar 

undervisningen och att den innehållsmässigt tar upp det som eleverna ska lära sig under ett 

läsår. Läroboken anses minska arbetsbelastningen genom att den underlättar planering av 

lektioner. Löwing (2004) beskriver ytterligare en faktor som tycks påverka läroboksanvändning 

vilken är att lärare som saknar tro på matematiska kunskaper och didaktisk kompetens i ämnet 

tycks lita till läromedlet i större utsträckning.  

 

Vad som redogörs för ovan kan anses problematiskt i synnerhet i relation till vad Ammert 

(2011) redogör för angående att läromedel tidigare granskades statligt men att det sedan 1991 

inte längre finns någon läromedelsgranskning i Sverige. Idag är det upp till läraren att välja ut 

läromedel som de anser bidrar till gynnsamma inlärningsmöjligheter för eleverna. Ammert 

(2011) beskriver vidare att läromedelskunskap betonas i den nya lärarutbildningen som en 

viktig del av att förbereda sig för yrket. Det är viktigt att verksamma lärare erhåller kunskaper 

om läromedel och hur läromedel och läroböcker kan analyseras och granskas.  

 

Vetskapen om lärobokens centrala roll i den svenska matematikundervisningen samt om lärares 

positiva inställning till dess användning, gjorde att vi intresserade oss för att analysera två 

populära läroböcker i den svenska grundskolan. Vi vill undersöka vad läroböcker kan antas 

bidra med i fråga om gynnsamma inlärningsmöjligheter för elever i årskurs 1. ’’En bred 

läroboksanvändning och dess inflytande på undervisningen gör det intressant att studera vad 

läroböcker innehåller och hur innehåll presenteras’’ menar Ammert (2011, s. 28). 

  

Analys och granskning av läromedel genomförs av forskare och resulterar ofta i kritik. Ofta 

granskas vad läromedel erbjuder i form av strategival för olika matematiska tillvägagångssätt. 

Då vi hittat begränsad forskning om multimodal kohesion i läroböcker i matematik blev detta 

ett intressant område att undersöka. Med en sociosemiotisk-multimodal analys syftar vi att 

undersöka hur två läromedel i matematik, Favorit Matematik och Lyckotal, använder och 
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kombinerar bild, text och andra multimodala och semiotiska resurser för att skapa kohesion. 

Närmare bestämt analysera och jämföra två läroböcker i matematik med avseende på koherens. 

Vi vill undersöka hur läroböcker i fråga om komposition av innehåll skapar sammanhang. Vilket 

som i sin tur kan vara ett tecken på möjligheter för lärande hos eleverna. För att genomföra vår 

analys utgår vi från sociosemiotisk, multimodal teori om inlärning.  

 

Selander (1988) beskriver att läroboken är en pedagogisk text som skapats för att användas i 

pedagogiska sammanhang. Den är vidare en social konstruktion som organiserar elevers tankar 

om omvärlden. Även Selander och Kress (2010) poängterar för att läroboken är en lärande 

resurs, en artefakt som är skapad för att ge ett sammanhang. Den skapas i sociala samspel och 

får sin innebörd och betydelse i dessa samspel. De semiotiska resurser som väljs ut för att 

användas i ett läromedel har en utgångspunkt och koppling till kulturen där de används och 

skapas. Utnyttjandet och förståelsen av semiotiska resurser är kopplat till specifika traditioner 

och kulturer. Olika resurser skapas och används i sociala sammanhang och är impregnerade 

med meningspotential. Vi intresserade oss för hur man kan analysera denna meningspotential i 

två frekvent använda läroböcker i den svenska grundskolan och därmed få svar angående i 

vilken utsträckning dessa läroböcker bidrar med multimodal kohesion. Avgörande för yngre 

elevers inlärning är att de upplever sammanhang och ges möjlighet att göra kopplingar till 

vardagliga erfarenheter. Genom detta får de förståelse för sin omvärld genom att ges möjlighet 

att knyta an och bygga vidare på tidigare kunskap. Inte minst i det abstrakta ämnet matematik 

är vår uppfattning är att känslan av sammanhang är mycket viktig.       
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att analysera och jämföra två populära läroböcker i den svenska 

grundskolans matematikundervisning med särskilt avseende på böckernas kohesion. Vi vill 

undersöka om det går att avgöra om böckernas innehåll och komposition skapar kohesion och 

därmed goda förutsättningar för lärande. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av följande 

frågeställningar:  

 

- Vilka semiotiska resurser finns i läroböckerna? 

- Vilken funktion fyller bilder i läroböckerna och i vilken utsträckning används olika 

typer av bilder?  

- Hur samspelar textelement i läroböckerna? 

- Vilka likheter eller skillnader kan observeras i de olika läroböckerna angående 

förutsättningar för kohesion?  
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TEORETISKT RAMVERK 

Denna del i arbetet redogör för den sociosemiotiska teorin och andra centrala begrepp med 

relevans för studien.  

Sociosemiotik  

Enligt Van Leeuwen (2005) är semiotik läran av betydelser och denna betydelse finns i 

sambandet mellan olika tecken. Ordet socio- i sociosemiotik betyder att denna teori är socialt 

inriktad. Med det menar Björkvall (2009) att allt som skapas antas vara social motiverat då det 

är grundat i att vi människor har behov av att skapa mening tillsammans med andra. Det här 

betyder att våra kommunikationssätt (såsom ord, kroppsspråk och röstläge) ser ut som de gör 

för att de är skapade av människan och finns i det sociala sammanhanget. Ur ett sociosemiotiskt 

perspektiv är dessa kommunikationssätt alltid under förändring och utveckling. Människan 

behöver olika resurser för att uttrycka dessa kommunikationssätt och skapa mening och 

utvecklar därför dem utefter det sociala behovet. Finns det ingen resurs så ersätts den med ett 

annat kommunikationssätt eller så skapas resursen. Lejion och Lindstrand (2012) skriver att 

mening skapas inte endast med språket som resurs utan kan även ske genom till exempel bilder. 

Björkvall (2009) menar då att både bild och språk måste kunna uttrycka de betydelser som de 

har genom olika typer av resurser för att kunna meddela det de eftersträvar.   

  

Semiotiska resurser är de byggstenar som finns för skapandet av bland annat text och bild. Med 

det menas att semiotiska resurser är meningsskapande material som används för att för att skapa 

kommunikation. När flera av dessa byggstenar, eller resurser, används på ett mer planerat sätt 

bildar dessa semiotiska modaliteter (Björkvall 2009). Bokstäver är en semiotisk resurs som 

tillsammans med varandra skapar betydelse. När flera semiotiska resurser förs samman 

(bokstäver) bildas semiotiska modaliteter (skrift). Van Leeuwen (2005) menar att semiotiska 

resurser är det vi använder när vi organiserar vår förståelse av omvärlden inom 

socialsemiotiken.  

Multimodalitet 

Begreppet multimodalitet eller att någonting är multimodalt betyder att något består av flera 

olika semiotiska modaliteter. Danielsson och Selander (2014) förklarar att texter är multimodala 

och är uppbyggda av olika teckensystem, eller semiotiska modaliteter. Dessa semiotiska 

modaliteter menar Selander och Kress (2010) är sådana resurser, som t.ex. symboler, ord eller 

färg, vilket inte har någon betydelse i sig utan får sin betydelse där de används och skapas. 

Dessa resurser som människan utvecklar är många och kan gestalta sig på flertalet olika sätt. 

Modaliteter kan vara gester, ljud, rörelser, punkter och linjer, färgskalor och ytor som lika gärna 

kan bli skrivtecken som matematiska tecken eller teckningar, film, fotografier, målningar med 

mera (Selander & Kress 2010). Det här skapar då en multimodal produkt och som Ferlin (2014) 

menar så är en multimodal produkt något som är uppbyggd av flera olika semiotiska 

modaliteter.  

  

När då olika modaliteter konstrueras för ett specifikt syfte, till exempel en lärobok i matematik, 

har dessa en kulturellt förankrad meningspotential (Selander & Kress 2010). Med 
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meningspotential menas att läroboken omfattar både erbjuden mening (författarens syfte med 

läroboken) och uppfattad mening (användarens uppfattning av läroboken). Det senare syftar på 

att det beror på användarens kultur och intresse. Selander och Kress (2010) skriver att det 

handlar om användares upplevelser, nyfikenhet och kunskap men även om sociala normer.  

 

Danielsson och Selander (2014) skriver att det inte är enbart bilder som gör en text multimodal. 

Även utformningen av en text med alla dess olika delar blir viktig att förstå då alla delar av en 

textyta är möjliga meningsbärande. Samma författare skriver “Ibland är informationen mellan 

de olika textelementen motstridig, ibland kompletterande, ibland är den skriva texten den 

viktigaste semiotiska modaliteten för att ge information, ibland bilden” (Danielsson & Selander 

2014 s. 20). Varje sida blir då en utmaning i att tolka och förstå och särskilt för elever som 

förväntas skapa förståelse för ett komplext ämne genom till exempel en lärobok.  

  

Selander och Kress (2010) menar att lärande kan förstås som en multimodal aktivitet. Det är 

det inte endast det skrivna ordet eller det talade språket som är av betydelse för eleverna utan 

att det också handlar om samspel och processer med hjälp av bilder, gester och blickar. Dock 

är multimodalitet ingen genväg till lärande utan är något som kan göra kunskapen användbar 

och kan bidra med motivation men är ingenting som kan göra någon fri från själva 

lärandearbetet (Ferlin 2014). 

Multimodal kohesion 

Multimodal kohesion är enligt Van Leeuwen (2005) fyra principer för samspel som ofta finns i 

multimodala texter. Dessa principer kallar han: Rhythm, Composition, Information linking och 

Dialogue. Graden av kohesion i en text avgörs beroende på vilket sätt och hur väl olika delar i 

en text interagerar med varandra för att skapa sammanhang. Koherens är något som berör de 

kvaliteter i en textenhet som bidrar till att läsaren vill sätta sig i in i texten och om dessa 

kvaliteter förhåller sig till varandra på ett gynnsamt sätt gör detta att läsaren upplever 

textenheten som meningsfull. Genom att ta del av texten ska läsaren uppleva en känsla av 

sammanhang. I multimodala texter kan man för att skapa sammanhang i texten använda färg 

och form för att markera olika ingångar man kan även använda olika länkar till ljudfiler och 

textsidor och så vidare (Selander & Kress 2010). Hur man väljer att organisera texten kallas för 

komposition. Kompositionen av en multimodal text är relaterad till den rumsliga 

sammansättningen. Fördelningen av olika detaljer på en yta eller i ett rum kan visa läsaren vad 

som hör ihop varandra och ge signaler om hur hen borde orientera sig i den multimodala texten. 

Kompositionen på tidningens framsidor, något om vilka bilder och rubriker som hör samman, 

kan ge signaler om vilka element som är viktiga. Närhet och avstånd, storlek och färg är viktiga 

i en komposition. Förutom att markera sammanhanget uttrycker kompositionen vilken 

informationsvärde de olika delarna har och vilken läsmetod som är lämplig. Bronäs (2011) 

beskriver även hon att komposition handlar om vilken information det är som är viktig. Nästa 

princip är vad Van Leeuwen (2005) kallar för rytm och berör när en multimodal text sträcker 

sig i tid, till exempel böcker som det behövs bläddras i, föreläsningar, filmer eller sånger, där 

de etablerar en rytmisk interaktion mellan modaliteterna. Den rytmiska sammansättningen är 

baserad på ett skifte mellan motsättningar som starka och svaga eller stora och små. 

Förändringen mellan storleken i rubriker och texter skapar till exempel en rytmisk utveckling i 
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många böcker. För att vi ska kunna uppleva rytmen i en text som sammanhängande måste den 

vara en form av upprepning av delar genom förloppet, en slags röd tråd i den sammansatta 

texten. Det är den här funktionen som refrängen ofta har i låtar. Om rytmen blir för repetitiv, 

upplever läsaren det lätt som monotont och tråkigt. Bryt i rytmen får läsaren att skärpa sin 

uppmärksamhet. Sådana avbrott kan därför användas för att framhäva viktig information. 

Whitling och Kågerman Hansén (2011) beskriver rytm som samspelet mellan text och bild. De 

menar att detta samspel mellan vilken typ av bild, deras storlek och hur många bilder det finns 

och vart på sidan den är placerad skapar rytm och detta märks när man bläddrar i en bok. 

Principerna informationskoppling och dialog har vi valt att utelämna i detta teoriavsnitt då de 

inte berör vår kommande analys.  
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TIDIGARE FORSKNING   
Tidigare forskning har påvisat att bilder kan gynna elever då de tar sig an matematiska 

uppgifter. Bakker, Van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2013) fann i sin studie att 

matematiska problem var enklare för eleverna att lösa när de inkluderade en bild. Detta 

indikerar att även om bilder är mer abstrakta än fysiska föremål kan bilder hjälpa till med att 

lösa matematiska problem. Samma författare menar att bilder i läroböcker även kan bidra till 

enkelhet i matematikuppgifterna för yngre elever. När matematikuppgifterna innehåller en bild 

som inkluderar räkneobjekt (till exempel björnar, prickar eller frukter) förväntas detta sänka 

problemets svårighetsgrad. Detta eftersom de avbildade objekten kan användas för att eleven 

ska finna lösningen på problemet genom att räkna dessa räkneobjekt. Vidare menar Bakker et 

al. (2013) även att när undervisning senare fortsätter i högre årskurser finns det mycket 

förkunskaper att bygga på hos eleverna. Då kan sammanhang som inkluderande en bild med 

räkneobjekt hjälpa elever att tillämpa sin befintliga kunskap. Likt Bakker et al. (2013) 

poängterar O´Halloran, Beezer och Farmer (2018) att bilder ger en uppfattning om matematiska 

begrepp och relationer.  

 

O´Halloran et al. (2018) skriver i sin artikel att matematikböcker består av kapitel med 

underavsnitt som innehåller förklaringar, demonstrationsexempel, övningsexempel, lösningar 

och uppgifter. Identifieringen av kapitel och underavsnitt ger en grund för att förstå hur 

matematisk kunskap är konstruerad i läroböcker med hjälp av språk, bild och symbolism. Wall 

Emerson och Anderson (2018) fann i sin analys av läroböcker i grundskolan att de vanligaste 

bilderna i böckerna var bilder som var tänkta för motivation och elevintresse men hade lite 

matematiskt innehåll. Författarna menar att för att förbättra elevernas tillgång till visuellt 

matematiskt innehåll bör fokus läggas på bilder som har matematiskt innehåll. Detta i form av 

tabeller, diagram, former, ekvationer och bilder som är specifikt relaterade till en fråga (Wall 

Emerson & Anderson 2018). Å ena sidan menar Wall Emerson och Anderson (2018) att 

bilderna kan vara till för motivation och elevintresse men inte bidrar med mycket matematiskt 

innehåll såsom diagram och tabeller. Å andra sidan menar Bakker et al. (2013) att bilder med 

räkneobjekt bidrar till att eleverna lättare kan hitta en lösning på det matematiska problemet. 

Macintyre och Hamilton (2010) beskriver i deras mindre kvalitativa analys visade det sig att 

böckerna inkluderade bilder för en rad olika syften och funktioner. Det framgår även av 

analysen att eleverna inte alltid uppskattar dessa funktioner fullt ut. Elever tolkade framförallt 

bilderna som motiverande istället för att erbjuda inblick i olika strategier. Det blir lärarens 

uppdrag att framhäva fördelen med fotografier, bilder och diagram som stöd för lösningar och 

att utveckla en bredare uppskattning av dessa. 

  

Forskning där sociosemiotisk-multimodal analys används har visat att det finns olika sätt att 

förstå och tolka multimodala texter. Bezemer och Kress (2010) betonar att sociosemiotisk 

satsning på text och texttillverkning bidrar till en större förståelse för texter. Samma författare 

skriver även att de tecken eller den layout som skapas av lärobokens författare aldrig exakt 

kopieras eller förstås på samma sätt när de återskapas av sina användare. Samma författare 

menar att det är det här sociosemiotiken handlar om. Det ligger alltså i läsarens intresse, kultur 

och vilka resurser som finns tillgängliga under de omständigheter som existerar i hur texten 
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tolkas. Macintyre och Hamilton (2010) diskuterar även dem om tolkning som konstruktioner, 

och bekräftar att kommunikation bygger på mottagaren (eleven) lika mycket som leverantören 

(författaren). Detta är särskilt viktigt när eleverna kanske inte förstår det valda samspråket 

antingen för att den är kulturellt olämplig eller mer lämpad för en annan social grupp. 

Tolkningen av multimodalt samspråk kan på samma sätt bli fel om eleverna inte lyckas med att 

känna igen det avsedda syftet med bilder som används i matematikböcker. Därför bör 

historiska, kulturella och sociala budskap tas hänsyn till i vad som förmedlas till eleverna och 

effekten av dessa i deras nuvarande och framtida inställningar till matematiken. 

 

Kress och Selander (2011) skriver att för att förstå nya kommunikativa sätt är det inte tillräckligt 

att endast förlita sig på verbal text, såsom skrivning eller tal. Andra sätt spelar också in för att 

hantera information, dela erfarenheter och lära sig nya saker. Dagens former av texter handlar 

om design, det vill säga principer om komposition, och skrivandet utesluts av bilder som det 

centrala i läroböcker. När Bezemer och Kress (2008) jämförde en lärobok från 1935 med en 

nutida lärobok noterade de att det fanns stora skillnader. Även om bilder var närvarande på 

sidorna i läroböckerna från förr så fanns det fler bilder i läroböckerna nu och nutidens bilder 

ser ut och fungerar annorlunda än de tidigare bilderna (Bezemer & Kress 2008). Skrift är inte 

längre det centrala i läromaterial eller läroböcker då bilder blir alltmer framträdande som bärare 

av meningen i boken. Användningar och former av skrivning har genomgått djupa förändringar 

under de senaste decennierna, vilket kräver en social, pedagogisk och semiotisk förklaring. 

 

Dwi Nugroho (2010) analyserade en lärobok i matematik utifrån ett semiotiskt perspektiv och 

fann att de semiotiska resurserna som är inblandade i matematiska resonemang har visat sig 

vara nödvändiga, särskilt för unga elever. De visuella bilderna omvandlar abstrakta begrepp, 

som är svåra att förstå, till “konkreta” föremål. Vidare skriver Dwi Nugroho (2010) att unga 

elever kan tycka att språket i matematik kan vara svårt eftersom de samtidigt lär sig att stava 

och läsa. Även om hjälp från läraren fortfarande är nödvändigt för att förklara instruktioner och 

anvisningar har utplaceringen av de semiotiska resurserna tillsammans konkretiserat abstrakta 

begrepp. Detta sätt har skapat en stark och djup grund för de unga elevernas sinnen för att förstå 

både grundläggande matematiska begrepp och mer komplicerade matematiska begrepp. 

Semiotiska resurser kan stärka och stödja andra resurser för att förverkliga betydelsen av olika 

resonemang. 
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METOD 

Följande avsnitt belyser vilken metod som är vald för att analysera de två läroböckerna i 

matematik. Vidare kommer metod för urval av material att beskrivas där det också ingår en kort 

beskrivning av de läroböcker som analyserats. Det redogörs även kort för forskningsetiska 

principer i arbetet och sist ett avsnitt om studiens validitet och reliabilitet.  

Analysmetod  

Den analysmetod som använts utgår ifrån Björkvalls (2009) analysverktyg om hur det går att 

urskilja olika textelement i olika typer av texter. Björkvall (2009) utgår i sin tur från Kress och 

Van Leeuwens sociosemiotiska teori för analys av läromedel. Inom begreppet textelement ingår 

både skrift- och bildelement. Dessa textelement kan upptäckas genom sambandsskapande och 

avgränsning utifrån olika resurser. Just dessa två begrepp förklaras i följande avsnitt.  

  

För att urskilja textelement utifrån fenomenet avgränsning används resurserna avstånd och 

inramning. Resursen avstånd visar vilka textelement som hör ihop eller inte beroende på 

avstånd. Att skrift- och bildelementen är nära varandra och har ett kort avstånd visar att de hör 

ihop, vilket skapar sammanhang. Har de däremot ett långt avstånd visar det istället att 

textelementen inte hör ihop med varandra. Inramning är den starkaste resursen inom fenomenet 

avgränsning och textelementen urskiljs med hjälp av inramande linjer, färgplattor eller andra 

tydliga avgränsare. 

  

Sambandsskapande går att urskilja utifrån resurserna visuellt rim och överlappning. Resursen 

visuellt rim används för att skapa samband med färg och form. Det kan till exempel vara om 

två textelement har samma färg, då rimmar färgerna med varandra och visar att de hör ihop. 

Visuellt rim kan även visas genom form. Då handlar det till exempel om att skriftelementen har 

samma typsnitt eller storlek. Dessa rimmar då med varandra vilket påvisar ett samband. 

Resursen överlappning åskådliggörs när textelement överlappar varandra. Detta sker när 

textelementen vill påvisa sin samhörighet utan att elementen är inom samma ram. 

 

Med hjälp av det valda analysverktyget är det även möjligt att urskilja olika textelement med 

resursen visuell framskjutenhet (Björkvall 2009). Med hjälp av visuell framskjutenhet går det 

att urskilja olika typ av resurser. Dessa kan gälla storlek, typsnitt, färg, fokus eller förgrund. 

Björkvall (2009) menar att inom den semiotiska principen gäller att ju mer visuell framskjutet 

ett textelement är desto viktigare är det och ju mindre framskjutet det är desto mindre betydelse 

har det. Samma författare menar dock att det måste tas i åtanke att det samtidigt är upp till 

läsaren hur denne orienterar sig i texten. Det som ses som viktigt och det första en person tittar 

på i texten är det minst viktiga för någon annan. Det främsta resursen inom visuell 

framskjutenhet är storlek där rubriker är det tydligaste exemplet (Björkvall 2009). 

 

För att analysera bilderna i läroböckerna har vi valt att använda olika forskares teorier om bilder 

i läromedel för att skapa kategorier att analysera bilderna utifrån. Den första gruppen av 

kategorier handlar om bildtyper i de läromedel som vi analyserat. Bronäs (2011) menar att det 

finns två olika typer av bilder i läromedel vilka är konceptuella eller berättande/narrativa. 
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Konceptuella bilder menar, Bronäs (2011), är mer vetenskapliga och kan uppfattas som sanna. 

Exempel på dessa bilder kan vara diagram och tabeller som inte bidrar till att vara dekorativa. 

Berättande/narrativa bilder är ofta dekorativa men kan bygga på starka känslor.  

 

Vidare analyseras bildernas funktion i läroböckerna. Bezemer och Kress (2008) skriver om 

bilder i moderna läromedel. De menar att när bilder ökar i läromedel kan det bidra till att 

utrymmet för förklaringar i text minskar. Läromedelsutvecklarna Whitling och Kågerman 

Hansén (2011) skriver att utformningen av läroböcker och bilder i läroböcker hjälper oss att 

minnas olika saker. Det kan vara en tabell, en bild eller en rubrik som hjälper oss att komma 

ihåg hur sidan såg ut där de stod något som väckte intresse. Samma författare skriver även att 

läromedelsbilder kan ha flera olika funktioner. Dessa funktioner kan vara att bilden i en bok 

kan förklara eller förtydliga någonting som står i den skrivna texten men det kan även finnas 

med för att få igång fantasi eller skapa stämning (Whitling & Kågerman Hansén 2011). 

Pettersson (1991) påvisar även han att bilder kan ha flera olika funktioner och effekter. Hans 

tolkning av vad bilder kan förmedla är att de kan motivera, skapa intresse, förklara någonting 

eller göra läsningen trevligare. “Bilder uppfattas mycket snabbare och lättare än text” menar 

Pettersson (1991, s.102). Det här motiverar även lässvaga elever då det lättare och bättre förstår 

samt lättare minns vad de läst i text.   

 

Utifrån detta har vi valt att analysera bilderna utefter tre olika kategorier kopplat till bildernas 

funktion. Bilderna kategoriseras efter huruvida de var dekorativa, illustrativa eller 

kompletterande. Med dekorativa bilder menas att de helt enkelt finns med för att dekorera sidan 

och fyller ingen annan funktion. Med illustrativa bilder menas att bilden är förklarande och 

bidrar till texten genom att förklara någonting. Kompletterande bilder är bilder som behövs i en 

uppgift för att utan dem förloras sammanhanget.  

Metod för urval 

De läromedel som analyserats i denna studie, det vill säga Favorit matematik (Ristola, 

Tapaninaho & Tirronen 2017) och Lyckotal (Häggblom & Hartikainen 2017) valdes då vi har 

fått en uppfattning om att de båda är populära på svenska skolor. Valet föll på just dessa två 

böcker på grund av att vi mött dem under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under 

lärarutbildningens gång. De har varit böcker som har funnits på flera av skolorna vi haft VFU 

på och de används flitigt under matematiklektionerna. Kriterierna för böckerna var att de skulle 

vara böcker för årskurs 1. Vi ansåg att det var ett relevant kriterium för att se på möjligheten 

för kohesion då eleverna antagligen inte har mött denna typen av böcker tidigare. För att kunna 

göra en gedigen analys valdes delar av böckerna ut. Vi såg en vinst i att analysen inte skulle bli 

för omfattande då vi hade en specifik tidsram att förhålla oss till. De avsnitt som har analyserats 

är det första kapitlet i varje bok. Vi valde just dessa avsnitt för att båda böckerna är tänkta för 

de första veckorna, första terminen i årskurs 1 och vi anser då att det första avsnittet är det 

viktigaste för elevernas fortsatta inlärning. Det är under denna tid som eleverna skapar en 

förståelse för hur de ska förhålla sig till och tolka läromedlet.  
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Vi har även valt att i det följande avsnittet ha med en kort presentation av de båda läroböckerna 

utifrån författarnas egna ord samt en kort beskrivning av författarna. Det här gjordes för att få 

med hur författarna anser att deras böcker gynnar elevernas lärande och vad som bör vara 

innehållet i en gedigen lärobok i matematik.  

Presentation av läroböckerna 

Lyckotal 

Lyckotal för årskurs 1 består av grundböckerna Lyckotal 1A och 1B, lärarhandling, utvärdering, 

elevwebb och lärarwebb. Lyckotal är ett basläromedel i matematik som fokuserar på de mål 

som eleverna ska lära sig enligt Lgr11. Grundböckerna består av en grundkurs, Start, samt en 

uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers behov. Enligt författarna så ingår 

systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar i materialet 

med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för 

målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.  

 

Författarnas tankar med läromedlet är att de vill inspirera elever 

att prata matematik och träna kreativ problemlösning. Det är ett 

målrelaterat läromedel med en tydlig pedagogik och passar de 

lärare som vill få hjälp med kontinuerlig utvärdering och 

individuell uppföljning enligt författarna. Författarna skriver i 

inledande delar i lärarhandledningen att Lyckotal har som syfte att 

inspirera eleven till att upptäcka, undersöka och systematisera 

matematiken i omvärlden.  

 

Författarna till Lyckotal är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen. 

Lisen Häggblom är doktor i pedagogik och har forskat i elevers 

kunskapsutveckling i matematik. Siv Hartikainen arbetar som 

lektor i Finland och har vunnit flera priser för sin undervisning. Tillsammans har de skrivit ett 

flertal läromedel för den svenska och finska skolan.  

Favorit Matematik 

Favorit matematik för årskurs 1 består av grundböckerna Favorit Matematik 1A och 1B, 

lärarhandledning samt en digital bok. Favorit matematik är ett basläromedel i matematik boken 

kommer från Finland. Där är den mycket uppskattat för sin tydliga struktur och har visat sig ge 

goda resultat hos eleverna. Enligt författarna är materialet även helt anpassat efter vad eleverna 

ska lära sig enligt Lgr11.  

 

I Favorit matematik förklarar författarna, enligt sig själva, varje matematiskt steg noggrant med 

varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand och med den 

gemensamma kommunikativa undervisningen leder läraren med hjälp av lärarhandledningens 

resurser. Det finns även en digital bok tillhörande materialet där eleverna får lyssna på 

instruktioner och en ramberättelse. Berättelsen hjälper elever att fundera kring matematik. 
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Skatan Sally och ekorren Kurre återfinns som en röd tråd genom 

hela boken och hjälper eleverna att bygga upp en stabil 

matematisk grund. Det är enligt författarna då matematiken blir 

en favorit. Till varje elevbok följer ett kuvert med laborativt 

tvådimensionellt material. Praktisk inlärning, att vara aktiv, 

spela spel, undersöka, berätta, lyssna och förankra matematiken 

i vardagen är viktigt i Favorit matematik enligt författarna. 

 

Författarna till boken är Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho och 

Lea Tirronen. Den svenska översättningen från Finland är gjord 

av Cilla Heinonen. Kerttu Ristola arbetar som matematiklärare i 

Uleåborg i Finland. De andra författarna till boken har ingen 

presentation av sig själva vilket gör det svårt att veta vilka de är, vilka kunskaper och 

erfarenheter de har samt vad de har för relation till läromedel i matematik.  

Forskningsetiska överväganden 

Läroböckerna i vår analys är skrivna av läromedelsförfattare som tydligt visar sina namn på 

många sidor i böckerna. Därför ser vi ingen anledning till att göra deras namn till pseudonymer 

eller låta dem vara anonyma i vårt arbete. Vi vill dock framhålla att vår avsikt inte är att kritisera 

författarna som personer eller underminera deras eller förlagens arbete. Vår avsikt är endast att 

analysera dessa böcker utifrån multimodal kohesion. Vi ser heller ingen anledning till att nämna 

läroböckerna vid påhittade namn då dessa böcker faktiskt används ute på skolorna i Sverige. 

Det kan vara av intresse att verksamma lärare som använder just dessa böckerna i sin 

undervisning kan få ta del av analysen och då är böckernas namn väsentligt. 

 

Vi återger bilder från läroböckerna med hänvisning till citat-lagen och det är då tillåtet att 

använda bilderna i vetenskapliga syften.  

Reliabilitet och validitet i forskning  

Reliabilitet i forskning handlar om hur tillförlitliga data är och validitet i forskning om hur 

relevant data är (Christoffersen & Johannessen 2015).  För att säkerställa reliabilitet i denna 

studie har vi tagit vara på det faktum att vi är två personer som ligger bakom studien. För att 

uppnå en större reliabilitet angående hur bilder och olika textrelationer kategoriserats, gjorde vi 

detta var för sig för att sedan sitta tillsammans och diskutera våra kategoriseringar. Vid de 

tillfällen då vi haft olika uppfattning angående hur en bild ska kategoriseras har vi diskuterat 

och analyserat detta tillsammans för att komma fram till en slutsats.  Under arbetets gång har 

det observerats att denna typ av sociosemiotisk-multimodal analys inte genomförts i någon 

större utsträckning på ett liknande sätt. Det här gör det svårt att uppfatta någon typ av 

generalisering angående våra resultat och skulle heller inte vara möjligt då vi enbart analyserar 

specifika läroböcker och begränsade delar ur dem. Det går därför inte att säkerställa att 

indikationerna som uppfattats i denna studie är valida i sig men studier av denna sort kan bidra 

till en större medvetenhet kring val av läroböckers komposition. Vi anser med stöd av andra 

forskare på området att i takt med att läromedel blir allt mer multimodala och textbegreppet 

vidgas kan sociosemiotisk-multimodal analys av läromedel bidra till väsentlig kunskap om hur 
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val av läroböckers innehåll bidrar till gynnsamma inlärningsmöjligheter för eleverna, vilket 

motiverar till validitet av denna typ av studier. Det finns goda skäl att anta att de resultat som 

förmedlas i denna studie kan observeras i fler läroböcker i den svenska grundskolans 

matematikundervisning. 
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ANALYS 

Nedanstående text belyser resultatet av analysen av läroböckerna Favorit matematik och 

Lyckotal och de båda böckernas respektive första kapitel. Analysen är uppdelad i olika avsnitt 

för att skapa tydlighet. Inledningsvis beskrivs vad som övergripande observerades angående 

semiotiska resurser i läroböckerna. Dessa observationer av likheter angående användning av 

semiotiska resurser, ligger till grund för en vidare analys av de båda läroböckerna var för sig. 

En beskrivning av böckerna var för sig skapar förutsättningar för en avslutande jämförelse av 

läroböckerna i studien. De faktorer som valts ut för analys möjliggör att dra slutsatser angående 

böckernas grad av kohesion.  

Semiotiska resurser i läroböckerna  

De båda läroböckerna i denna analys är tänkta att användas i den tidiga undervisningen i årskurs 

1. Det kan vara en möjlig förklaring till att läroböckernas innehåll i form av multimodala och 

semiotiska resurser påminner mycket om varandra. Vid en öppen granskning av läroböckernas 

första kapitel gick det tidigt att få en uppfattning om att de olika läroböckerna hade mycket 

gemensamt angående vilka multimodala och semiotiska resurser som används. Textelement så 

som bild- och skriftelement används och kombineras på olika sätt för att skapa en tydlig 

komposition. Båda böckerna har gemensamt att bildelement är den multimodala resurs som till 

största delen används. Skriftelement används i mindre utsträckning och då mest frekvent i form 

av korta meningar i imperativform som utgör uppgiftsbeskrivningar. Ytterligare skriftelement 

som förekommer i de båda böckerna är innehållsbeskrivningar och rubriker.  

 

Sammansättningen av texterna görs med olika semiotiska resurser såsom typsnitt, färgval och 

textstorlek. Bildtyper i form av både narrativ och konceptuell karaktär förekommer frekvent i 

båda böckerna och bilderna fyller även olika typ av funktion kopplat till texten. De 

bildfunktioner som observerats i läroböckerna är följande: kompletterande, illustrativ och 

dekorativ funktion. Att bilder används är något gemensamt, men hur bilderna används och i 

vilken utsträckning de förekommer ser olika ut. Då en avsikt med studien är att belysa likheter 

och skillnader angående böckernas bildval berörs varje bok var för sig under egen rubrik. 

 

Med avsikt att skapa en tydlig komposition av innehållet i läroböckerna har författarna använt 

olika typer av avgränsningar (avstånd och inramning) och sambandsskapande (visuellt rim och 

överlappning) och detta görs även det på olika sätt och med hjälp av olika semiotiska resurser 

i de två böckerna. För att beskriva detta berörs varje bok under egen rubrik. Att beröra böckerna 

under varsin rubrik skapar möjligheter att på ett säkrare sätt kunna dra slutsatser kopplade till 

våra frågeställningar i resultatdiskussionen. Värt att nämna i denna inledande del är även att 

mängden sidor som ingår i de första kapitlen i böckerna skiljer sig mycket. Det första kapitlet i 

Favorit matematik sträcker sig från sidan 6–41 medan Lyckotal första kapitel sträcker sig från 

sidan 4–25. Alltså innehåller Lyckotal drygt hälften så många sidor. Uppgiftsantal varierar 

också i läroböckerna.  
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Bilder i läroböckerna  

I detta avsnitt beskrivs vilka typer av bilder som används i de olika läroböckerna samt vad dessa 

bilder fyller för funktion. Det beskrivs även i vilken utsträckning de olika bilderna används. 

Avsnittet är uppdelat efter de olika läroböckerna för att skapa en större tydlighet samt lägga 

grunden för en kommande jämförelse av de båda böckerna. Som beskrivs i metoddelen 

analyseras bilderna efter bildtyp och bildfunktion. I fråga om bildtyp kategoriseras bilderna 

utefter om de är narrativa eller konceptuella och i fråga om bildfunktion om de är 

kompletterande, dekorativa eller illustrativa.  I analysen räknas inte varje enskild bild i boken. 

Istället utgår vi från uppgifterna i böckerna och tittar närmare på vilka bildtyper som används 

kopplat till varje uppgift samt vilken funktion dessa bilder har.  

Bildtyp 

Exempel på en bild ur varje lärobok som kategoriserats som narrativ/berättande:  

 

                  
Bild 1. Ur Favorit matematik 1a, s. 6                    Bild 2. Ur Lyckotal 1a, s. 7 

 

Exempel på en bild ur varje lärobok som kategoriserats som konceptuell: 

 

 
Bild 3. Ur Favorit matematik 1a, s. 10 

 

 
Bild 4. Ur Lyckotal 1a, s. 14 
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Bildfunktion 

Bilderna i läroböckerna är inte bara av olika typ utan har även olika funktion. Nedan följer 

exempel från varje bok som visar bilder med olika funktioner.  

 

Exempel på en bild ur varje lärobok som fyller en dekorativ funktion: 

 

 
Bild 5. ur Favorit matematik 1a, s. 40 

 

   
Bild 6. Ur Lyckotal 1a, s. 15 

 

Exempel på en bild ur varje lärobok som fyller en kompletterande funktion: 

 

                
Bild 7. Ur Favorit matematik 1a, s. 9.            Bild 8. Ur Lyckotal 1a, s. 9 
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Exempel på en bild ur varje lärobok som fyller en illustrativ funktion: 

 

        
Bild 9. Ur Favorit matematik 1a, s. 21                Bild 10. Ur Lyckotal 1a, s. 14 

 

Några av uppgifterna i böckerna kombinerar olika bildtyper kopplat till samma uppgift och de 

olika bilderna kan fylla mer än en funktion. I avsnitten nedan återfinns figurer som visar på 

läroböckernas olika typer av bildinnehåll. 

Favorit matematik 

Bilder av olika slag är det textelement som erhåller mest utrymme av alla de textelement som 

ingår i Favorit matematiks första kapitel. Varje uppgift i första kapitlet har granskats och totalt 

finns det 73 uppgifter, 64 uppgifter som markeras med en siffra och svart skrift i fetstil, 8 

uppgifter i blå träna-ruta samt 1 uppgift i form av grön ruta där eleverna ska göra en 

självvärdering av sina kunskaper. I varje uppgift analyseras vilka bilder som används. Andel 

uppgifter som använder antingen narrativa eller konceptuella bilder alternativt en kombination 

av de båda eller inga bilder alls presenteras nedan i figur 1. 

 

 
Figur 1. Figuren visar procentandel av bildtyper i Favorit matematik första kapitel. N = 73.  
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Den bildtyp som används till störst del i Favorit matematiks uppgifter visade sig vara narrativa 

bilder. I hela 74% av uppgifterna i Favorit matematik återfinns någon typ av narrativ bild. 

Vidare används i 16% av uppgifterna både narrativa och konceptuella bilder. Enbart 

konceptuella bilder används i endast 8% av uppgifterna och slutligen hade enbart 3% av 

uppgifterna inga bilder alls utan utgörs enbart av olika skriftelement.  

 

Vidare analyserades bildernas funktion i Favorit matematik, vilket visas i nedanstående figur.  

Varje bild i boken är inte räknad, men uppgiften har granskats och vi har analyserat vilka typer 

av bilder som återfinns i uppgifterna. Om det enbart används kompletterande bilder i uppgiften 

får kompletterande ett streck (räknats). Om författarna har valt att kombinera bilder med olika 

funktioner i en uppgift tex: både dekorativa och illustrativa bilder i en uppgift har båda dessa 

fått ett streck (räknats). 

 

 
Figur 2. Figuren visar frekvens av användning av bilder med olika funktioner i Favorit matematik uppgifter.  

 

Dekorativa bilder används enligt vår tolkning 11 gånger i Favorit matematik kopplat till en 

uppgift. Dekorativa bilder finns på fler ställen i boken men har då inte en tydlig koppling till en 

specifik uppgift. Många bilder fyller i sitt sammanhang någon typ av funktion men en del gör 

inte det utan tycks finnas för att dekorera sidan och möjligtvis göra innehållet roligare/lustfyllt 

(exempel på detta är de så kallade genomgångsfigurerna vid öva- och pröva-sidorna). Med 65 

bilder är kompletterande bilder den bildfunktion som är absolut vanligast i lärobokens 

uppgifter. Illustrativa bilder förekommer i 25 av uppgifterna i boken. I många uppgifter 

används olika bildtyper och vi har observerat att bilderna i dessa uppgifter kompletterar 

varandra och skapar sammanhang i uppgifterna. Vi drar slutsatsen att majoriteten av bilderna 
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fyller någon form av pedagogisk funktion. Många narrativa bilder är kompletterande och 

samspelar med innehållet för att skapa förståelse för uppgiften. Utan bilderna hade 

sammanhanget gått förlorat och därför bedöms många av de narrativa bilderna i boken vara 

kompletterande (se bild 11). 

 

 
Bild 11. Ur Favorit matematik 1a, s. 9 

 

I exempel nedan visas även att bilderna är placerade nära uppgiftsnummer och uppgiftstext. 

Bilderna är även placerade i läsriktning och är överlag centrerade på sidan. Detta indikerar att 

en bild ska betraktas först och att läsaren sedan ska gå vidare till nästa bild.  

 

 
Bild 12. Ur Favorit matematik 1a, s. 10 

 

I Favorit matematik är 25 bilder illustrativa och fungerar som ett pedagogiskt stöd. De 

modellerar för eleverna hur de ska gå tillväga för att lösa en uppgift. Många uppgifter överlag 

inleds med någon typ av modellering som visar hur eleverna ska göra för att ta sig an uppgiften 

(se bild 13). 

 

 
Bild 13. Ur Favorit matematik 1a, s. 12 
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Några bilder sticker ut från mängden då de har ett starkt och tydligt återkommande inslag. Detta 

är bilder av något som vi har valt att kalla genomgångsfigurer. Genomgångsfigurerna i Favorit 

matematik är Ekorren Kurre och Skatan Sally (se bild 14). 

 

 
Bild 14. Ur Favorit matematik 1a, s. 28  

 

Dessa har en återkommande rytm i läroboken och ses vid återkommande öva och pröva rutor 

som har ett återkommande inslag hela läroboken igenom (se bild 15 & 16). 

Genomgångsfigurerna utgör även en återkommande dekoration på sidorna. 

 

 
Bild 15: Ur Favorit matematik 1a, s. 12 

 

 
Bild 16. Ur Favorit matematik 1a, s. 13 

 

Värt att nämna är att alla bilder har en viss tematisk stil som är genomgående och skapar ett 

tydligt tema (rytm). Bilderna i Favorit matematik är många och trots att de allt som oftast fyller 

någon tydlig funktion ger ett siduppslag i läroboken ofta ett rörigt intryck. 

Lyckotal 

Bilder av olika slag är de multimodala resurser som förekommer mest i Lyckotal men sidorna 

är trots detta ganska rena. Varje uppgift i första kapitlet har granskats och totalt finns det 41 

uppgifter. Uppgifterna karakteriseras av att dom inleds med en kort skrift i fetstil. Det saknas 

en siffra för att göra en ny uppgift ännu tydligare. I varje uppgift har vi analyserat vilka bilder 

som används. Andel uppgifter som använder antingen narrativa eller konceptuella bilder 

alternativt en kombination av de båda eller inga bilder alls presenteras i figuren nedan.  
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Figur 3. Figuren visar procentandel av bildtyper i Lyckotal första kapitel. N = 41. 

 

Den bildtyp som användes till störst del i Lyckotals uppgifter visade sig vara konceptuella 

bilder. Vidare var inga bilder alls utan enbart skriftelement det näst vanligaste, i hela 24% av 

uppgifterna återfanns inga bilder. 17% av uppgifterna hade enbart narrativa bilder och slutligen 

hade bara 5% av uppgifterna både narrativa och konceptuella bilder.  

 

Vidare analyserades bildernas funktion i Lyckotal detta visas i nedanstående figur. Varje bild i 

boken är inte räknad, men uppgiften har granskats och vi har analyserat vilka typer av bilder 

som återfinns i uppgifterna. Om det enbart används kompletterande bilder i uppgiften räknas 

det som en uppgift som använt enbart kompletterande. Om författarna har valt att kombinera 

bilder med olika funktioner i en uppgift tex: både dekorativa och illustrativa bilder i en uppgift 

har båda dessa funktioner räknats i den uppgiften. 

 
Figur 4. Figuren visar frekvens av användning av bilder med olika funktioner i Lyckotals uppgifter.  
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Dekorativa bilder används fyra gånger i Lyckotal kopplat till en uppgift och är alltså de som 

räknats. Vidare finns dekorativa bilder på fler ställen i boken men har då inte en tydlig koppling 

till en specifik uppgift.  

 

Många bilder fyller i sitt sammanhang någon typ av funktion kopplat till en uppgift, men en del 

gör inte det. Dessa bilder är de dekorativa bilder som enbart fyller syftet att dekorera sidan och 

möjligtvis göra innehållet roligare/lustfyllt. Exempel på dessa är bilder av de så kallade 

genomgångsfigurerna vid ”öva” och ”pröva” sidorna. 

 

Kompletterande bilder var den vanligast förekommande bildfunktionen i Lyckotal, i 25 stycken 

uppgifter användes bilder på ett kompletterande sätt. Illustrativa bilder förekommer under 13 

av uppgifterna i boken. Några av uppgifterna i boken använder sig av olika bildtyper och bilder 

har då observerats komplettera varandra och uppgifterna. Majoriteten av bilderna tycks fylla 

någon form av pedagogisk funktion. Vid de tillfällen där de förekom narrativa bilder är de 

kompletterande och samspelar med innehållet för att skapa förståelse för uppgiften. Många 

uppgifter i Lyckotal använder sig inte av bilder alls. Överlag får man ett avskalat intryck och 

konceptuella bilder är dominerande.  

 

I nedanstående exempel visas det att bilderna antagligen är placerade nära uppgiftstext för att 

visa att de hör ihop. Bilderna är även placerade i läsriktning och är överlag centrerade på sidan, 

detta indikerar på att en bild ska betraktas först för att sedan gå vidare till nästa. Vidare visar 

bild 17 även hur man i boken kombinerar illustrativa och kompletterande bilder i en uppgift.  

  

 
Bild 17. Ur Lyckotal 1a, s. 9 

 

Illustrativa bilder används i 13 uppgifter i Lyckotal de illustrativa bilderna ger en förklaring 

och kan antas fungera som ett pedagogiskt stöd. Det finns en rytm i att varje uppgift modellerar 

hur eleverna ska göra för att ta sig an uppgiften. Se bild 18.   

 

 
Bild 18. Ur Lyckotal 1a, s. 11  
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Några bilder sticker ut lite ur mängden då de är återkommande. Detta är en typ av dekorativa 

bilder som vi valt att kalla genomgångsfigurer. Trots att dekorativa bilder är det som 

förekommer minst i Lyckotal kopplat till specifika uppgifter så förekommer genomgångsfigurer 

i dekorativ form på andra ställen i boken och har inte en tydlig koppling till en specifik uppgift. 

I Lyckotal är genomgångsfiguren en nyckelpiga, denna nyckelpiga återfinns bland annat längst 

ner i hörnet på varje sida bredvid ett tal. Detta skapar en återkommande rytm.  

 

 
Bild 19. Ur Lyckotal 1a, s. 11.  

 

Alla bilder i Lyckotal följer ett visst tema. De är ‘’lite animerade’’. Detta skapar en tydlig rytm. 

Sidorna i Lyckotal ger ett avskalat intryck och upplevs stilrena. 

Samverkan mellan skrift och bild  

I detta avsnitt beskrivs det hur skrift och bild samverkar för att skapa kohesion i de två 

läroböckerna. 

Favorit matematik 

Bild och skrift i Favorit matematik är i samtliga fall placerade nära varandra med hjälp av 

resursen avstånd för att skapa förståelse för att de hör ihop. Varje ny uppgift startar med en 

siffra för att läsaren enkelt ska kunna orientera sig fram i boken och följa läsriktningen. Det här 

skapar en tydlighet för när en uppgift slutar och börjar. Siffran är alltid placerad nära uppgiftens 

textelement för att påvisa deras samhörighet. Både text och siffra är i samtliga fall placerad till 

vänster ovanför bilden. Vid enstaka tillfällen i boken återfinns siffra och skriftelement efter 

bilden som hör till uppgiften (se bild 20). Det här kan skapa oklarheter i om bild och text hör 

ihop då siffra och text annars indikerar på att en ny uppgift börjar (se bild 21). Dock återfinns 

detta sätt, som bilden visar, varje gång ett nytt avsnitt tar vid i boken. Det här skapar en röd tråd 

vilket gör att just dessa uppgifter har potential att skapa rytm och förståelse för hur de ska 

utföras. 
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Bild 20. Ur Favorit matematik 1a, s. 10          Bild 21. Ur Favorit matematik 1a, s. 37 

 

Majoriteten av textelementen i Favorit matematik förhåller sig till varandra genom avstånd och 

närhet. Men det finns undantag i boken som kan skapa tveksamheter (se bild 22). Som bilden 

visar så är skrift och bilder placerade i närheten av varandra, alltså med resursen avstånd. Men 

oklarheterna skapas när uppgiften där eleverna ska arbeta sedan är inramad utan någon 

tillhörande text. Inramningen gör att den delen av uppgiften avgränsar sig från resterande text 

och bild och kan skapa förvirring. Då uppgiften förhåller sig på en hel sida hade inte 

inramningen varit nödvändig men det kan ha valts av estetiska skäl.  

 

                          
Bild 22. Ur Favorit matematik 1a, s. 13             Bild 23. Ur Favorit matematik 1a, s. 23 

 

Det finns exempel på när inramning används på ett kompletterande sätt genom färgplattor där 

texten och bilder förhåller sig till varandra inom inramningen (se bild 23). Den här uppgiften 

som genom inramning i färgen blå, och fenomenet att den återkommer på varannan sida genom 

hela boken, skapar visuellt rim och rytm i boken. Ordet “träna” som är skrivet i inramningen 

visar på att ordet är visuellt framskjutet för att ordet både är större men även har en annan färg 

än övrig text och är skrivet med versaler. Favorit matematik har ett stort antal uppgifter och 

bilder på en och samma sida vilket kan göra det svårt att förstå och finna det som är viktigt på 

sidan (se bild 24). Det gör det svårt för läsaren att fästa blicken på något som utmärker sig direkt 

på en sida i boken. För att utgöra viktiga element på en sida behöver man använda visuell 

framskjutenhet. Visuell framskjutenhet kan bringa klarhet i vilka element som är viktiga på 
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sidan och gör det enklare att orientera sig i boken. Bilderna i de flesta fall kopplade till den 

uppgiften de tillhör samt ger exempel på och modellerar för hur uppgiften ska lösas. 

 

 
Bild 24. Ur Favorit matematik 1a, s. 41 

 

Det finns endast en typ av textelement där relationen mellan skrift och bild relaterar till varandra 

genom överlappning i Favorit matematik (se bild 25). Dock är dessa element återkommande 

men det sker oregelbundet i boken och utan någon typ av rytm. Men när dessa uppgifter 

återfinns i boken innebär det till stor del att eleverna ska rita någonting såsom bär, kakor eller 

bollar. Det här kan ge goda förutsättningar för eleverna då det är samma typer av relation mellan 

bild och text återkommer och det ser likadant ut. När elementet återkommer kan det ge en 

trygghet åt eleverna då de vet hur uppgiften ska utföras och vad som förväntas av dem. 

 

 
Bild 25. Ur Favorit matematik, s. 20 

 

Favorit matematik har delat in bokens kapitel efter färger där kapitel ett har grön färg, kapitel 

två har röd färg, kapitel tre har lila färg och så vidare. Då kapitlen i Favorit matematik inte utgår 

från någon indelning med siffra i boken är det endast färgkodningen som tyder på att ett nytt 

kapitel är påbörjat. Färgen för varje kapitel är dock kopplat till inledningen i början av boken 

vilket gör det tydligt om man vill utläsa vilket kapitel som börjar och vad de kommer att 

innehålla.  
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Lyckotal  

Bild och skrift i Lyckotal är alltid placerade nära varandra, alltså med hjälp av resursen avstånd, 

vilket visar att dessa hör ihop och det följer hela boken igenom. Uppgifterna är placerade utefter 

läsriktning från vänster till höger. Det förväntas att eleverna har förförståelse för läsriktningen 

för att de ska kunna följa bokens disposition. Det här blir särskilt viktigt då uppgifterna inte är 

numrerade eller har någon annan typ av färgkodning. Text indikerar även att en ny uppgift 

börjar. Texten som hör till bilderna i boken är i samtliga fall placerad till vänster ovanför bilden 

med hjälp av resursen avstånd. Dock finns det undantag vid ett tillfälle i boken (se bild 26).  

 

 
Bild 26. Ur Lyckotal, s. 7 

 

Vid detta enstaka tillfälle är texten fortfarande placerad till vänster men denna gången under 

bilden. Det här kan skapa förvirring då det inte framgår tydligt att bilden ovanför hör till 

uppgiften då text annars indikerar på att en ny uppgift börjar. De små bilderna till vänster i 

bilden är inte i färg vilket resten av bilden är. 

 

I Lyckotal finns det textelement som antingen samspelar eller inte samspelar genom inramning 

och i detta fall av färgplattor (se bild 27 och 28). För att visa sammanhang på ett tydligt sätt 

genom att använda inramning bör texten förhålla sig inom ramen och dessa bör inte vara 

avskilda från varandra för att visa att de hör ihop. Dock visar bild 28 att det även finns tillfällen 

i boken där texten som hör till uppgiften står utanför det som är inramat vilket skapar oklarheter 

till om texten hör till det inramade eller inte. Samma bild (bild 28) visar även hur uppgifter som 

hör ihop kan skapa sammanhang genom visuella rim. I Lyckotal används färger på det här sättet 

för att påvisa att uppgifterna hör ihop och skapar en tydlighet när färgerna harmoniserar med 

varandra. Lyckotal har få uppgifter per sida och i många fall återfinns det endast en uppgift per 

sida. Det blir tydligt vad som är viktigt på sidan när det inte finns för mycket på sidan vilket 

skapar visuell framskjutenhet. Lyckotal har även gjort uppgifterna betydligt större än texten 

vilket gör att det lätt syns vad som är betydelsefullt att fästa blicken på sidorna. Även att texten 

är mindre än uppgifterna, och uppgifterna oftast består av bilder, blir viktigt i en bok för yngre 
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elever då de tar till sig det visuella först. Början av varje uppgift är även modellerad vilket gör 

att läsaren kan få förståelse för uppgiften utan att tillägna sig texten. Lyckotal använder sig inte 

av någon visuell framskjutenhet i text med versaler eller rubriker utan håller samma storlek på 

texten boken igenom. 

 

          
Bild 27. Ur Lyckotal, s. 9                             Bild 28. Ur Lyckotal, s. 18 

 

Skrift och bild i Lyckotal påvisar i vissa fall även sin samhörighet genom överlappning, alltså 

att texten överlappar bilden, för att påvisa deras samhörighet. Överlappning används för att 

indikera vilken text som hör till vilken bild utan att befinna sig inom samma ram. I de flesta fall 

sker det här i uppgifter som har rutor där eleverna ska rita ett antal av någonting, oftast prickar. 

Texten har då en överlappning på bilden där eleverna förväntas måla dessa prickar (se bild 29).  

 

 
Bild 29 Ur Lyckotal, s. 6 

 

I Lyckotal finns det en färg som är återkommande på alla sidor och denna färgen är lila. Färgen 

lila är genomgående för hela boken och inte för ett specifikt kapitel eller avsnitt. Lyckotal har 

mycket luft på sidorna och upplevs inte som att det är för mycket text eller bilder med olika 

färger på sidorna utan det är en mjuk färgskala som håller sig till några få färger per uppslag.   

Jämförande analys av de båda läroböckerna  

Som beskrivs inledningsvis i denna del av arbetet observerades tidigt att Favorit matematik och 

Lyckotal första kapitel hade många likheter angående vilka semiotiska resurser som används. 

Efter genomförd analys har vi även observeras flertalet skillnader i synnerhet angående hur 

dessa resurser används och i vilken utsträckning. Den mest markanta skillnaden i läroböckerna 
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berör mängden innehåll per sida. Ett uppslag i Favorit matematik har mycket innehåll och ger 

å ena sidan ett trevligt, lustfyllt intryck å andra sidan kan det upplevas rörigt. Ett uppslag i 

Lyckotal är betydligt renare och ger å ena sidan ett stilrent, tydligt intryck, å andra sidan kan 

det uppfattas tråkigt.  

 

Böckerna har stora skillnader i sidantal och då även antal uppgifter i det första kapitlet. Favorit 

matematik sträcker sig från sidan 6–41 medan Lyckotal första kapitel sträcker sig från sidan 4–

25. Alltså innehåller Favorit matematik nästan dubbelt så många sidor som Lyckotal. Mängden 

uppgifter i böckerna skiljer sig också då Favorit matematik har totalt 73 uppgifter medan 

Lyckotal har totalt 41 uppgifter.  

 

Att de båda böckerna till största delen innehåller bildelement är något gemensamt, men vilken 

typ av bilder som används i böckerna skiljer sig mycket. Favorit matematik använder narrativa 

bilder i hela 74% av de uppgifter som återfinns i det första kapitlet, detta till skillnad från 

Lyckotal som i första kapitlet använder narrativa bilder i enbart 17% av uppgifterna. Lyckotal 

använder i sin tur konceptuella bilder mest, i 54% av uppgifterna används denna bildtyp. 

Favorit matematik använder konceptuella bilder betydligt mindre, enbart i 8% av uppgifterna. 

Däremot förekommer en kombination av konceptuella och narrativa bilder i 16% av Favorit 

matematiks uppgifter. Lyckotal använder också en kombination av de båda bildtyperna, men 

enbart i 5% av uppgifterna. Vidare i Lyckotal är det 24% av uppgifterna som inte använder 

några bilder alls, vilket observeras betydligt mindre i Favorit matematik där andelen uppgifter 

som helt saknar bilder endast uppnår 3%.  

 

I fråga om bildfunktion observeras inte en lika markant skillnad. Bildernas funktion är räknad 

på så sätt att om en uppgift har bedömts använda bilder som fyller någon av tre funktioner har 

denna funktion räknats som en. Men har en uppgifts observerats innehålla bilder med olika typ 

av funktion och kombinerat dessa har båda bildfunktionerna som ingår i uppgiften räknats (fått 

ett sträck var). Antalet som vi kommit fram till i ovanstående figurer (figur 2 och figur 4) måste 

ses i relation till antalet uppgifter i varje bok. Favorit innehåller betydligt fler sidor och 

uppgifter än vad Lyckotal gör och därför går det inte att jämföra andel med andel. Men det har 

ändå gått att urskilja vissa olikheter och likheter kopplat till böckernas val av användning av 

bilder med olika funktion. Den bildfunktion som används mest i de olika böckerna är 

kompletterande detta har de olika böckerna gemensamt. I 65 av Favorit matematiks uppgifter 

används någon/några bilder som har en kompletterande funktion. I Lyckotal innehåller 25 

stycken uppgifter någon/några bilder med kompletterande funktion. Den bildfunktion som 

observerats används minst i de båda böckerna kopplat till uppgift är bilder med dekorativ 

funktion. I Favorit används bilder i ett dekorativt syfte (kopplat till en uppgift) i enbart 11 

uppgifter och i Lyckotal enbart i fyra uppgifter. Alltså har dessa två bildfunktioner observerats 

användas relativt likt om man ser till förekomsten av dom i relation till antalet uppgifter. Den 

bildfunktion som skiljer sig mest mellan de olika böckerna är bilder som fyller en illustrativ 

funktion. I Favorit matematik används illustrativa bilder i 25 uppgifter och i Lyckotal i 13 

uppgifter.  
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Båda böckerna använder sig av dekorativa bilder på ställen i boken som inte har en tydlig 

koppling till en specifik uppgift. Favorit matematik använder dekorativa bilder mer än Lyckotal 

men gemensamt är att många av de dekorativa bilderna i böckerna föreställer så kallade 

genomgångsfigurer. Favorit matematik har två genomgångsfigurer, en ekorre och en skata 

medan Lyckotal har en nyckelpiga. Båda böckernas genomgångsfigurer används i vissa fall på 

ett speciellt sätt för att markera ut vissa sidor eller på varje sida i böckerna bredvid ett nummer. 

I andra fall används de till synes slumpartat för att dekorera sidan. En skillnad är att i Favorit 

matematik används genomgångsfigurerna på vissa ställen som en del i att modellera för 

eleverna hur de ska lösa en uppgift.  

 

Böckernas komposition skiljer sig en del men gemensamt är att man använder färg för att skapa 

samband och avgränsningar. Lyckotal har ett lila färgtema genom hela boken. Favorit 

matematik har också ett färgtema genom hela boken men har valt att markera varje enskilt 

kapitel med olika färg just för att påvisa var ett kapitel börjar och slutar. Lyckotal markerar 

istället varje kapitel med siffror. Det skiljer sig i Favorit matematik och Lyckotal angående 

visuell framskjutenhet. Favorit matematik använder sig av visuell framskjutenhet på vissa 

platser i boken men har för mycket uppgifter, bilder och text, på samma sida vilket skapar 

svårigheter i vad som är viktigt på sidan. Lyckotal använder sig av få uppgifter på varje sida 

och har även gjort uppgifterna betydligt större än uppgiftstexten vilket gör det enkelt att hitta 

det viktiga på sidan i boken. Även färgvalen i böckerna skiljer sig åt då Lyckotal har använt sig 

av ett avskalat intryck i färgval medans Favorit matematik använder många olika färger på en 

sida. 

 

Varje ny uppgift i de båda böckerna karakteriseras av att den inleds med en uppgiftstext skriven 

i fet stil i imperativform. Denna uppgiftstext, alltså detta skriftelement, förhåller sig till 

bildelementen i uppgiften genom avgränsningen närhet. Uppgiftstexten är placerad till vänster 

på sidan snett ovanför och nära övriga bildelement eller skriftelement i uppgiften och påvisar 

därmed att de hör ihop. Detta ser likadant ut i båda böckerna.  I Favorit matematik används som 

komplement till denna text även en siffra i början på varje uppgift för att påvisa att en ny uppgift 

börjar vilket de i Lyckotal inte gör. Denna typ av uppgiftsmarkering är den som ses på de allra 

flesta ställen i de båda böckerna alltså att skrift och bild visar att de hör ihop alternativt inte hör 

ihop beroende på avgränsningen avstånd. På några ställen i båda böckerna markeras uppgifterna 

med avgränsningen inramning. Vissa uppgifter använder färg för att avgränsa och rama in 

uppgifterna för att visa att skrift och bildelement inom inramningen hör ihop.  I Favorit 

matematik är det vissa specifika uppgifter som använder denna typ av avgränsning i ett 

återkommande mönster. Ett sådant mönster är de blåa rutorna med texten träna (se bild 23) 

vilket skapar en rytm i boken. Lyckotal använder också färg för att rama in uppgifter, men det 

sker mer sporadiskt och fungerar för att avgränsa en specifik uppgift och uppfattas även mer 

handla om ett dekorativt syfte. Det skapar därför ingen rytm likt Favorit matematik. Både 

Favorit matematik och Lyckotal använder förutom färg även linjer och andra tydliga 

avgränsningar för att skapa inramningar av vad som ska ses tillsammans och hör ihop i texten. 

Dessa inramningar är i vissa fall tydligt gjorda men i andra fall kan de skapa förvirring (se bild 

22). Inramning är den starkaste resursen inom avgränsning så den resursen tenderar att ta över 

och det kan vara svårt att avgöra om texten hör till uppgiften då den inte är med i inramningen.  
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Sambandssakapande som går att urskilja utifrån resurserna överlappning eller visuellt rim är 

ytterligare funktioner som används för att påvisa vad som hör ihop eller inte i de båda böckerna. 

Både Lyckotal och Favorit matematik använder både visuellt rim och överlappning men i lite 

olika utsträckning. Sambandskapande i form av överlappning ses frekvent i Lyckotal medan 

visuellt rim är mer vanligt förekommande i Favorit matematik. Gemensamt är att de båda 

böckerna använder överlappning då eleverna förväntas rita någonting.  
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DISKUSSION  

Resultatet av analysen har visat att de båda böckerna övergripande använder samma typ av 

semiotiska resurser men på markant skilda sätt och i olika utsträckning. Inledningsvis 

observerades många likheter men en ingående analys synliggjorde flertalet skillnader. Den 

jämförande delen i analysen visade att den tydligaste skillnaden i läroböckerna är dess skilda 

användning av bildtyper och även mängd innehåll per siduppslag. Favorit matematik använder 

narrativa bilder i stor utsträckning och har mycket innehåll per sida. Detta kan å ena sidan antas 

fungera motiverande för elever i de yngre åldrarna, å andra sidan kan det finnas skäl att anta att 

detta kan komma i vägen för det matematiska innehållet. I en studie av Wall Emerson och 

Anderson (2018) visade det sig att de vanligaste läroböckerna i grundskolan innehöll en 

majoritet av bilder som skulle vara motiverande och skapa intresse hos eleverna men att dessa 

bilder innehöll lite matematiskt innehåll. Att majoriteten av bilderna i Favorit matematik är 

narrativa har dock inte inneburit att de för den sakens skull har saknat matematiskt innehåll. 

Trots att många bilder i Favorit matematik är narrativa har de ändå observerats bidra med 

matematiskt innehåll. De fyller i de flesta fall en kompletterande funktion. Lyckotal i sin tur 

använder konceptuella bilder i störst utsträckning och har betydligt renare sidor. Detta kan å 

ena sidan antas skapa större förutsättningar för matematiskt fokus, å andra sidan bli monotont 

och tråkigt.  

 

Gemensamt för de båda läroböckerna är att bildelement används i störst utsträckning av alla de 

textelement som ingår i böckerna. Detta kan bidra till att gynna förståelsen av text inte minst i 

de yngre åldrarna. Magnusson (2014) menar att elever lättast tar till sig det visuella, alltså bilder, 

och att det är bilderna som får störst uppmärksamhet av eleverna. Pettersson (1991) påvisar 

även att bilder kan ha flera olika funktioner och effekter. Pettersson poängterar att bilder har en 

positiv effekt på inlärning vilket i så fall antyder att de i den här studien undersökta läromedel 

i matematik för årskurs 1 bidrar till goda inlärningsmöjligheter. 

 

Trots att de båda läroböckerna använder olika bildtyper visade sig bilderna ha liknande 

funktion, nämligen en kompletterande funktion, alltså bilder som krävs för att sammanhanget i 

uppgiften hade gått förlorat utan dem. Favorit matematik använde narrativa bilder men i ett 

kompletterande syfte i stor utsträckning medan Lyckotal använde konceptuella bilder i ett 

kompletterande syfte. Ytterligare skillnader mellan böckerna i fråga om bildtyp var att Favorit 

Matematik kombinerade konceptuella och narrativa bilder i fler uppgifter. Detta kan antas 

gynna elever i de yngre åldrarna då dessa övergår från konkret till abstrakt förståelse för 

matematik. Ytterligare en observation angående hur böckerna kan bidra till förståelse och 

sammanhang för eleverna är att många uppgifter inleds med en bild som modellerar för eleverna 

hur de ska ta sig an en uppgift. Detta är något som kunde observeras i båda läroböckerna.  

 

I fråga om böckernas komposition, alltså samverkan mellan text och bild, är slutsatsen att det 

gick att observera liknande val av sambandsskapanden och avgränsningar i de båda 

läroböckerna men i olika utsträckning och på skilda sätt. I de båda läroböckerna används färg 

för att skapa samband och avgränsningar. Färg fyller funktionen att markera kapitel i de båda 

böckerna, i Favorit matematik mer specifikt då de visar på olika kapitel och i Lyckotal mer 
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dekorativt som ett genomgående tema, något som i båda fallen kan antas skapa en rytm. 

Avgränsningen närhet används i de båda böckerna på liknande sätt för att visa på vad som hör 

till en uppgift. De båda böckerna använder även avgränsningen inramning frekvent. I några fall 

i de båda böckerna kan val av inramning i kombination med avgränsningen närhet antas skapa 

förvirring för eleverna. En otydlighet kan antas uppstå på grund av att uppgiftstext i dessa fall 

lämnats utanför inramningen vilket kan skapa förvirring då inramning är den starkaste 

avgränsningen. Inramning sker i de båda böckerna med hjälp av färgplattor eller andra starka 

linjer. I Favorit matematik observeras en rytm när en blå färgplatta används och den används 

för att visa på en speciell typ av uppgift. Lyckotal påvisar inte någon typ av rytm på detta sätt. 

I de båda läroböckerna gick det även att observera liknande val av sambandsskapanden men 

när och hur dessa används såg olika ut. Favorit matematik använder i större utsträckning visuellt 

rim medan Lyckotal använder överlappning i större utsträckning. Gemensamt är att 

överlappning i de båda böckerna används där eleverna förväntas rita någonting.  

 

Trots att de båda läroböckerna är olika har dess innehåll gett utrymme för slutsatser angående 

kohesion. Båda böckerna har trots olika stil och tema båda visat goda förutsättningar för 

kohesion, alltså att böckerna bidrar med förutsättningar för eleverna att känna sammanhang, 

något som är avgörande för elevernas möjligheter till lärande. Eftersom målet med vår studie 

aldrig har varit att dra en slutsats angående vilken bok som är bäst utelämnas detta helt.  

Metoddiskussion 

Ovanstående analys av två populära läroböcker i den svenska grundskolans 

matematikundervisning har möjliggjort att dra vissa slutsatser angående böckernas kohesion 

men försvårat andra. Valet av analysmetod och därmed analyskategorier tog relativt lång tid att 

komma fram till. Analyskategorier valdes ut då vi kommit till insikt med att det enda vi kan 

analysera i denna typ av studie är läroböckernas konkreta innehåll och inget annat. Detta 

innehåll är i det stora hela en mängd olika semiotiska resurser kombinerade på ett visst sätt för 

att skapa modaliteter. Dessa modaliteter i kombination med semiotiska resurser har framställts 

för ett specifikt syfte vilket är att förmedla matematik på ett pedagogiskt sätt för att skapa 

förutsättningar för elever i årskurs 1 att tillägna sig kunskaper i matematik. Enligt Selander och 

Kress (2010) är läroboken en läranderesurs skapad för att ge sammanhang och förmedla 

matematiska situationer. Läroböckernas semiotiska och multimodala innehåll har gett utrymme 

för slutsatser angående kohesion på skilda sätt. Tydliga mönster i val av komposition har 

observerats i båda böckerna och vi har i flera fall observerat en rytm i hur bild- och skriftelement 

används, framställs och förhåller sig till varandra. Van Leeuwen (2005) menar att graden av 

kohesion i en text avgörs beroende på vilket sätt och hur väl olika delar i en text interagerar med 

varandra för att skapa sammanhang.  Vi är medvetna om att ett annat val av analyskategorier 

eller analysmetod hade givit ett annat resultat. Vi kan enbart dra slutsatser relaterat till den 

information vi har fått fram som i sin tur är baserad på de analyskriterier som vi valt ut för att 

uppfylla studiens syfte. 

Relevans för yrkesrollen 

Studien kan endast bidra med underlag för lärare att själva fatta beslut angående vilken bok som 

anses gynna elever bäst. Som lärare måste man vara medveten om valen man gör och att de 
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hela tiden ska gynna eleverna. Lärare bör även ha i beaktningen att en lärobok kanske inte bidrar 

med förutsättningar för att gynna alla elever. Selander och Kress (2010) menar att läroboken 

skapas i sociala samspel och får sin innebörd och betydelse i dessa samspel. De semiotiska 

resurser som väljs ut för att användas i ett läromedel har en utgångspunkt och koppling till 

kulturen där den används och skapas. Utnyttjandet och förståelsen av semiotiska resurser är 

kopplat till specifika traditioner och kulturer. Tolkning av semiotiska resurser är personliga och 

elever måste lära sig att tolka texter. Ferlin (2014) menar att multimodala texter kräver tid för 

läsning och tolkning. Kanske kan en av läroböckerna i denna studie lämpa sig bäst för en elev 

medan den andra lämpar sig bättre för någon annan. Som O´Halloran et al. (2018) skriver i sin 

artikel så är förståelsen av böckerna och hur de är uppbyggda en grund för att förstå hur 

matematisk kunskap är konstruerad i läroböcker med hjälp av till exempel bilder. 

 

Som lärare blir det problematiskt att förvänta sig ett lärande hos eleverna endast genom att 

placera dessa böcker framför eleverna trots att böckerna visat goda tecken på kohesion. 

Läroböckerna måste förklaras och det går enbart att anta att läroböckerna bidrar med diverse 

förutsättningar för möjligheter till lärande hos eleverna. Lärande är en mer komplicerad process 

än så och undervisning med läroböcker som pedagogiskt stöd kräver ledning av läraren. Rezat 

(2013) menar att läroboken är komplex och det krävs särskilda kunskaper för att använda den. 

Därför är det av vikt att läraren förklarar och vägleder eleverna i hur boken används och inte 

endast placerar boken i händerna på eleverna.  

Vidare forskning  

Utrymme för vidare forskning är det digitala material som hör till läroboksserierna. Det digitala 

materialet är något vi valt att inte inkludera i denna studie, men det skulle vara av intresse för 

framtida forskning. Vi har även valt att begränsa analysen till enbart det första kapitlet i varje 

lärobok. En analys av alla kapitel i böckerna skulle vara av relevans för vidare forskning, detta 

för att få en djupare analys av böckernas totala semiotiska och multimodala innehåll. Att 

involvera ytterligare populära läroböcker i den svenska matematikundervisningen i en liknande 

studie skulle vara av intresse. Denna studie analyserar enbart läroböckernas semiotiska och 

multimodala innehåll och utelämnar helt specifikt matematiskt innehåll. Matematiskt innehåll 

i denna typ av läroböcker är även det ett intressant område för vidare forskning. 
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Malmö: Gleerup     

 

Emerson, R. W., & Anderson, D. (2018). What mathematical images are in a typical 

mathematics textbook? implications for students with visual impairments. Journal of Visual 

Impairment & Blindness, 112(1), 20-32. 
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