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Sammanfattning 

Denna studie handlar om bilder i matematikböcker, hur de kan medföra både möjligheter och hinder 

för eleverna, hur de väljs ut och hur de samspelar med texten i den uppgift de tillhör. 

 

Läroboken är det hjälpmedel som överlägset dominerar matematikundervisningen och bilderna i 

läroboken har med tiden blivit både större och fler. Bilder har visat sig ha betydelse för lärandet, på 

både positiva och negativa sätt. Det har bland annat konstaterats att inlärningen optimeras då text 

kompletteras med relevanta bilder. 

 

Syftet med uppsatsen är att besvara våra tre frågeställningar: Utifrån några utvalda matematik-

böcker, hur skiljer sig bilder åt ifråga om sin pedagogiska funktion för tillhörande matematik-

uppgift? Vilka pedagogiska möjligheter och hinder ser några läromedelsförfattare med bilder i 

matematikböcker? Vad anser några läromedelsförfattare kan påverka valet av bilder till ett 

matematikläromedel? 

 

Studien är gjord i två delar. Dels en analys av relationer mellan bild och text i några utvalda 

matematikböcker för grundskolans senare år, dels som kvalitativa intervjuer med tre författare av 

matematikläromedel. 

 

Analysen av matematikböcker resulterade i en indelning av bilder i sju kategorier utifrån lika många 

funktioner. Intervjuresultatet visar att det finns många pedagogiska fördelar med att använda bilder 

tillsammans med matematikuppgifter. Det framkommer också att det finns många faktorer att ta 

hänsyn till vid bildvalet, då en del bilder under vissa omständigheter försvårar eller hindrar 

elevernas lärande istället för att underlätta och stödja det. 
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1. Inledning 

Vare sig vi vill eller inte, möts vi ständigt av det stora informationsflöde som är en del av vår kultur 

och vårt samhälle. Dagligen utsätts vi för otroligt många intryck och en stor del av dessa är i form 

av bilder, exempelvis på reklamaffischer, TV, datorer och i tidningar. Det är därför viktigt att vi lär 

oss att kritiskt granska och läsa av bilders budskap. I ett demokratiskt samhälle ställs detta krav på 

medborgarna, och skolan har, enligt läroplanen, i uppgift att utveckla elevernas förmåga att kritiskt 

granska och tolka information (Lpo 94, s. 5).  

 

Kursplanen i matematik motiverar ämnets plats i skolan med att det utvecklar kunskaper som 

behövs för att göra kloka val och fatta välgrundade beslut i vardagslivet. Som mål i slutet av år nio 

skrivs bland annat att eleven ska ‖kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller 

och diagram‖, vilket kan länkas till läroplanens tal om kritisk informationsavläsning. Eleven ska 

också kunna ‖avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna 

tolka och använda ritningar och kartor‖ (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000, s. 29). 

Detta handlar om förmågan att hantera bilder. 

 

Vi upplever kombinationen bild – matematik mycket intressant och anar att det finns en stor 

pedagogisk potential i bilder. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett exempel på 

tillfällen då bilder fungerat som hjälpmedel för elever. Det har bland annat rört sig om situationer då 

elever inte vetat hur de ska lösa ett matematiskt problem. En illustration till uppgiften har då kunnat 

fungera som ett redskap för att strukturera den tillgängliga informationen och hjälpt eleven att se en 

väg till en lösning. Vi har även sett att det ofta är ‖tankeanteckningar‖ – ritade streck, klotter m.m. – 

i bilderna som finns i matematikböcker. Det verkar därför troligt att eleverna har försökt represen-

tera matematiken i en annan form än i den textform som uppgiften ursprungligen redovisats i. Att 

elever använder bilder som ett hjälpmedel är en av anledningarna till att vi blev intresserade av att 

närmare undersöka bilder och deras funktion. 

 

Bilder kan vara ett sätt att representera den traditionella symboliska matematiken i en annan form. 

Alla elever lär på olika sätt och användandet av bilder skulle förhoppningsvis kunna göra att en 

större andel elever nås. En positiv effekt av att kombinera bild och text skulle kunna vara att fler 

sinnen aktiveras. Även det här är något vi blivit lite nyfikna på eftersom individualisering är en 

ständig utmaning för en lärare. 

 

Det är ibland svårt att få grepp om vilken funktion en viss läroboksbild fyller. Vad vill bilden 

egentligen säga eller visa? Vi har funderat på om det kan finnas både bilder som hjälper och bilder 
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som stjälper. Pettersson (2001) har gjort en forskningssammanställning och konstaterar att det inte 

alls är självklart att bilder i alla lägen är till nytta. ‖Flera forskare har visat att bilder i läroböcker 

och faktaböcker kan ha såväl en positiv, en neutral, som en negativ effekt på inlärning‖ (Pettersson 

2001, s. 18). Detta gjorde oss ytterligare nyfikna. Vilka är då dessa bilder? Är det möjligt att 

identifiera dem? Kan vi undgå misstag genom att känna till typiska egenskaper hos bra bilder?  

 

Vårt intresse för vilka tankar som ligger bakom urvalet av bilderna i läroböckerna är också stort. Vi 

funderar därför på hur författare resonerar kring bilder i matematikböcker och hur själva urvalspro-

cessen går till. Av den anledningen vill vi ta reda på mer om bilder och deras användning i matema-

tikböcker. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån resonemangen ovan blir syftet med vår studie att ta del av läromedelsförfattares tankar om 

kombinationen bilder – matematik. Det är bilder i läromedel för grundskolans senare år vi väljer att 

inrikta oss på. Vår intention är också att se hur bilderna i dessa böcker skiljer sig åt i fråga om deras 

funktion i matematikuppgiften. 

 

Frågeställningarna formuleras: 

 

 Utifrån några utvalda matematikböcker, hur skiljer sig bilder åt ifråga om sin pedagogiska 

funktion för tillhörande matematikuppgift? 

 Vilka pedagogiska möjligheter och hinder ser några läromedelsförfattare med bilder i 

matematikböcker?  

 Vad anser några läromedelsförfattare kan påverka valet av bilder till ett 

matematikläromedel? 

 

För att kunna svara på dessa frågor börjar vi med en presentation av hur vi i den här studien 

definierar begreppet bild. Vår definition av bild är: en orörlig tvådimensionell avbildning av något. 

Vi väljer också att använda begreppen bildkategori och bildgrupp synonymt för att få en större 

variation i språket. 
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2. Litteraturbakgrund 

Vi delar in teoriöversikten i följande avsnitt: Centrala begrepp, Att gruppera bilder, Matematik i 

skolan, Bilder som undervisningsredskap samt Bildens betydelse för lärande. Inleder gör Centrala 

begrepp, som handlar om matematik respektive bilder; Att gruppera bilder presenterar olika typer av 

bilder; Matematik i skolan belyser bland annat frågan om hur matematikundervisning bedrivs. 

Därefter följer Bilder som undervisningsredskap där det berättas hur bilder alltid har varit ett sätt att 

kommunicera kunskap. Slutligen tar Bildens betydelse för lärande upp vad det finns för möjligheter 

och hinder med bilder, hur en bra bild kan identifieras samt förhållandet text – bild.  

 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Vad är matematik? 

Överallt omkring oss finns matematiken. Den är mer än bara räknande och siffror. Matematiken är 

ett språk, ett verktyg, ett hjälpmedel och också – om man vill – fantasier, gissningar och galna idéer 

(Dahl & Nordqvist 1994, s. 7-9). Matematikbegreppet är alltså både stort och brett. Det dyker upp i 

många sammanhang och kan fungera som allt från ett skolämne till en universitetsdisciplin eller ett 

verktyg vid ämnesstudier och i olika yrken. Matematik är också något vi behöver som medborgare, 

ett hjälpmedel i vår vardag och för en del människor kan matematiken till och med kallas ett rent 

nöje (Löwing & Kilborn 2002, s. 42). 

 

De allra flesta elever möter den formella matematiken för första gången när de börjar skolan. 

Skolämnet matematik är unikt – det enda som finns i alla årskurser i alla skolor i världen (Unenge 

m.fl. 1994, s. 22). Kursplanen från Skolverket är det styrdokument som avgör var den svenska 

skolmatematikens fokus ska läggas. Den nu gällande kursplanen (2000) inleds med att presentera 

matematikämnets syfte och roll i utbildningen: 

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 

för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och 

använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 

samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och 

ett livslångt lärande. 

(Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000, s. 26) 

 

Därefter talas även om matematiken som en del av vår kultur, ämnets estetiska värden och 

intentionen att utveckla elevernas möjligheter att ‖kommunicera med matematikens språk och 

uttrycksformer‖ (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000, s. 26). Det framgår därmed att 
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matematikbegreppet kan vara mycket brett även i skolan. 

 

I den högre matematiska vetenskapen såväl som i grundskolans värld finns olika sätt att se på 

matematiken. Utdraget ur kursplanen visar att skolans matematik kännetecknas av en blandning 

mellan vardaglig tillämpning och akademisk inriktning mot vidare studier. Malmer (1999) ser 

skolmatematikens dubbla funktion: dels som något språkligt berättande, det vill säga ett sätt att 

beskriva verkligheten, dels som ett matematiskt logiskt sätt att beräkna följder av handlingar. 

Oavsett rådande kursplan anser hon att denna dubbelhet är något man bör försöka utveckla (Malmer 

1999, s. 21). 

 

Det finns således flera sätt att beskriva vad matematik och skolmatematik är – kultur, språk, 

vetenskap, vardagsredskap m.m. En helt avgränsad och enhetlig beskrivning är svår att få, den beror 

mycket på vem man frågar.  

 

2.1.2 Vad är en bild? 

Vi omger oss dagligen med bilder av alla möjliga slag. Begreppet bild innefattar mycket, det kan ha 

många olika betydelser. Bilder är en slags visuell kommunikation (Pettersson 2001, s. 15 ref. till 

Dondis). Mer detaljerat beskriver Pettersson (2001) bilder som punkter, linjer och areor som 

kombineras på olika sätt för att få fram olika motiv. Han påpekar dessutom att en bild antingen är 

visuella upplevelser eller fysiska representationer av olika verkligheter. Inom matematiken 

framhåller Pettersson (2001) att en bild eller en avbildning också kan beskrivas som en matematisk 

funktion (Pettersson 2001, s. 9). 

 

På ett biologiskt plan kan man utgå ifrån synsinnet och beskriva bildintrycket som stimulans av 

ögats celler. Bilden blir då ‖en mer eller mindre komplicerat sammansatt synsensation‖ (Pettersson 

1981, s. 25). Eftersom bilden representerar verkligheten och har ‖likheter med den optiska 

strukturen hos det föremål som den 'föreställer'‖ blir det på så vis också en skillnad mellan bilder 

och symboler. Det Pettersson (1981) kallar symboler liknar inte verkligheten utan symbolernas 

betydelse är istället något man kommer överens om, man måste lära sig vad symbolerna betyder 

och hur de förhåller sig till verkligheten (Pettersson 1981, s. 44). 

 

Bilder kan alltså definieras olika beroende på sammanhanget och för vem definitionen är aktuell. Vi 

har i inledningskapitlet gjort en anpassad avgränsning av begreppet bild så att det i denna studie, 

enligt vår egen definition, endast inbegriper orörliga tvådimensionella avbildningar av något. 
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2.2 Att gruppera bilder 

Bilder kan grupperas på många olika sätt. Beroende på vilka bedömningsgrunder man utgår ifrån 

kan samma bild komma att hamna i olika grupper. De kan till exempel klassificeras utifrån 

framställningssätt, innehåll eller vad de har för funktion (Pettersson 2001, s. 20). 

 

Låt oss först ta bildens framställningssätt som utgångspunkt. Pettersson (2001 ref. till Dondis) 

framhåller att bilder är visuell kommunikation och menar att det finns tre typer av visuella budskap: 

representationer, vilka är realistiska bilder och oftast fotografier; symboliska bilder, bilder som har 

flera betydelser och därmed olika tolkningsmöjligheter; samt abstrakta bilder, vilka inte är särskilt 

lika det de illustrerar (Pettersson 2001, s. 15 ref. till Dondis). En liknande indelning gör Pettersson 

(1981) när han skiljer mellan två sorters bilder, eller ‖representationer av verkligheten‖: ikonisk och 

symbolisk representation (Pettersson 1981, s. 43). En ikonisk representation liknar den verkliga 

företeelse som den hänvisar till. Hit hör både avbildningar av ett föremål och återgivandet av ett 

föremåls ljud. Den symboliska representationen däremot är abstrakt, till exempel kan det handla om 

ett ord som beskriver ett föremål. Mottagaren behöver därför mer erfarenheter för att förstå en 

symbolisk representation än en ikonisk representation (Pettersson 1981, s. 43). Det finns ytterligare 

sätt att dela in bilder utifrån deras yttre egenskaper. Färg, storlek och beskärning är sådant som 

påverkar vår upplevelse av bilden (Pettersson 2001, s. 15 ref. till Dondis) och kan utgöra grund för 

en gruppering. En bild kan också klassificeras som en helbild, halvbild, närbild eller avståndsbild 

beroende på hur stor del av objektet bilden visar (Pettersson 2001, s. 20-21).  

 

Med utgångspunkt i bildens innehåll istället för dess framställningssätt kan bilder delas in och 

grupperas på andra sätt. En bild kan till exempel vara både statisk och dynamisk. Den kan vara en 

statisk avbildning i den bemärkelsen att den inte skildrar någon ‖rörelse eller förändring‖. Om 

bilden däremot skildrar just en förändring eller en rörelse, till exempel någon som springer eller kör 

bil, är den istället dynamisk (Ahlberg 1995, s. 80). 

 

Ytterligare ett kategoriseringssätt utgår ifrån hur bilderna påverkar oss. Om bilden i fråga påverkar 

oss entydigt, utan att vi behöver tveka över dess betydelse eller göra några tolkningar, så kan den 

sägas tillhöra gruppen informativa bilder eller upplysningsbilder. Exempel på saker i vår vardag 

som hör hit är trafikskyltar och etiketter av olika slag. En annan grupp bilder är de suggestiva 

bilderna. Dessa mångtydiga bilder är kända för att de uttrycker känslor och stämningar samt för att 

de kan påverka betraktaren på många olika sätt. Denna bildtyp hittar vi ofta bland konstbilderna 

(Pettersson 1981, s. 30). Man skulle med en sådan typ av indelning även kunna urskilja en grupp av 

schematiska bilder. Hit hör till exempel ritningar, kartor och diagram, det vill säga bilder som ger 
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överblick och visar samband. En fjärde grupp blir de realistiska bilderna, exempelvis foton och 

röntgenbilder, som dokumenterar något på ett förhållandevis objektivt sätt (Pettersson 1981, s. 33; 

Pettersson 1991, s. 101-102). Gränsen mellan dessa grupper är dock inte alltid enkel att se. När det 

gäller till exempel kunskapsbilder, som används flitigt i skolan, kan indelningen bli svår: 

 

En kunskapsbild kan ha till uppgift att, på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt, förmedla 

en viss kunskap, en viss mängd fakta. En kunskapsbild kan givetvis också ha till uppgift att 

förmedla vissa stämningar, att väcka åskådarens intresse och engagemang genom att förmedla 

viss kunskap, t.ex. om förhållandena i andra länder eller i svunnen tid. 

(Pettersson 1981, s. 30) 

 

Skolans kunskapsbilder kan med andra ord klassificeras både som upplysningsbilder och som 

suggestiva bilder.  

 

2.3 Matematik i skolan 

2.3.1 De fyra kunskapsformerna i matematiken 

Kunskap är ett svårgreppbart fenomen. För att visa på skillnaderna i de många uttryck som kunskap 

kan ta brukar man tala om fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

(Läroplanskommittén 1994, s. 31-33). Mycket översiktligt, och med skolans matematikkunskap i 

bakhuvudet, kan dessa kunskapsformer beskrivas som att faktakunskaper är synliga, lätta att mäta 

och går att rabbla upp. Förståelsen är mindre synlig men minst lika viktig för att till exempel se 

samband mellan fakta. Förtrogenhet är en djupare förståelse kommen av erfarenhet och en känsla 

för kunskapsinnehållet. Färdighetskunskapen, slutligen, är mer praktiskt inriktad än de andra och 

kan vara svår att mäta, men spelar en stor roll i matematiken den också. Trots stark betoning av 

förståelse i skolmatematiken blir det i praktiken mycket färdighetsträning för eleverna (Unenge 

m.fl. 1994, s. 63-65). Unenge m.fl. (1994) beskriver kunskapsformerna i matematiksammanhang så 

här:  

 

Går vi till matematiken innebär inte färdighet i att utnyttja och använda miniräknaren en god 

kunskap i matematik – eller kanske ens i 'räkning'. Man måste ha förståelse för att kunna 

utnyttja och tolka det resultat som miniräknaren presenterar. Och man måste vara verkligt 

förtrogen med t.ex. begreppet procent för att gå vidare och använda resultatet för att 

argumentera för en lösning eller ett resultat.  

(Unenge m.fl. 1994, s. 65) 

 

De olika typerna av kunskap är med andra ord sammanlänkade och kompletterar varandra. 
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2.3.2 Att lära matematik 

Den som undervisar i matematik ska sträva efter att alla elever utvecklar både sitt intresse och sin 

nyfikenhet för matematik (Johansson 2001, s. 43). Liksom när det gäller läsning blir ämnet mer 

spännande då eleverna lyckats ‖knäcka koden‖ och skolan ska sträva efter att eleverna ser det 

värdefulla i, och lär sig använda, matematikens språk, symboler och uttrycksformer (Ahlberg 2000, 

s. 61). I vår kultur är det sällan den rena räkneförmågan som sätts på prov, sådant kan avhjälpas 

med nutidens lätt tillgängliga vardagsteknik, miniräknarfunktion i mobiltelefoner och liknande. 

Däremot möter vi till vardags många matematiska budskap och argument både i politiken och i 

samhället i övrigt. För att kunna förhålla sig kritisk till dessa krävs en förmåga att förstå och 

granska matematiska resonemang. Detta är därför något som behöver övas i skolans matematik-

undervisning (Unenge m.fl. 1994, s. 21-22). 

 

Det ställs höga krav på grundskolans matematikundervisning. Periodvis har man oroat sig för att 

elevernas matematikkunskaper skulle vara för låga i slutet av grundskolan. En orsak till oron kan 

vara elevernas bristande intresse, vilket i sin tur kan antas bero på att innehållet inte upplevs som 

relevant av eleverna, att matematiken känns främmande för dem och saknar mening i deras värld 

(Malmer 1999, s. 26; Unenge m.fl. 1994, s. 49). Ett sätt att göra matematikens inriktning och syfte 

mer aktuellt för eleverna är att betona vardagsmatematiken, att arbeta mycket med problem och 

uppgifter knutna till det vanliga, ‖riktiga‖, livet utanför skolan. Om ett tydligt samband mellan 

vardagsmatematik och skolans matematik finns, blir ämnet mer meningsfullt för eleverna (Ahlberg 

2000, s. 78; Berggren & Lindroth 1997 s. 12). Sedan grundskolans införande i början på 1960-talet, 

och även till vissa delar i tidigare kursplaner, har en strävan funnits att göra matematiken vardags-

nära, konkret och förankrad i elevernas verklighet. Den ska också ge eleverna sådana grundläggan-

de kunskaper i matematik att de klarar sin fortsatta utbildning oavsett vilken denna blir (Löwing & 

Kilborn 2002, s. 36-39). Även läroplanen (Lpo 94) lägger på skolan ett ansvar för att varje elev som 

går ut grundskolan ‖behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardags-

livet‖ (Lpo 94, s. 10). 

 

Matematikundervisningen ska alltså hjälpa eleverna att uppnå grundläggande matematiska kun-

skaper och ett grundläggande matematiskt tänkande. Undervisningsmetoderna för att nå dit kan 

variera stort, ett visst matematikinnehåll kan läras ut på fler sätt. Cederhem (2008) har gjort en 

kartläggning av undervisningsmetoder som beskrivs i den pedagogiska forskningslitteraturen. Han 

ser sju vanliga modeller för grundskolans matematikundervisning. Den allra vanligaste är enskilt 

arbete och kännetecknas av att eleverna planerar sitt arbete mer eller mindre själva och att arbetet i 

mycket stor utsträckning sker utifrån en lärobok. Läraren får en handledarroll och hjälper eleverna 
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utvärdera arbetet (Cederhem 2008, s. 18-40). Cederhem (2008) avslutar med att diskutera sitt 

resultat och konstaterar då att det finns för- och nackdelar med alla metoder, varvid han poängterar 

‖vikten av att läraren blandar de olika metoderna i undervisningen och inte använder sig av endast 

det enskilda arbetet‖ (Cederhem 2008, s. 41). 

 

Att kombinera och variera är alltså många gånger ledorden i undervisningen, men enskilt arbete i 

matematikboken är i praktiken den överlägset dominerande delen (Ahlberg 2000, s. 21). I Lusten att 

lära – med fokus på matematik (2003) beskrivs undervisningsmiljöer på grundskolans senare år: 

 

Inspektörernas intervjuer och observationer i klassrumspraktik visar att det är en modell som 

dominerar undervisningen i matematik. Tydligast är detta i år 7-9 och gymnasieskolan där det är 

svårt att hitta exempel på andra arbetsformer, men den är också vanlig i år 5. Modellen utgörs av 

genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och 

hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är relativt ovanligt, gemensamma samtal 

mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier eller 

laborationer i matematik likaså. Det är en undervisningsform som innehåller få inslag av 

variation vad gäller såväl innehåll som arbetssätt. 

(Lusten att lära: med fokus på matematik 2003, s. 20) 

 

Matematikboken utgör alltså traditionellt sett den största kunskapskällan för att lära matematik i 

skolan. I och med att matematikboken utgör en så stor del av många skolors matematikundervisning 

finns anledning att undersöka lärobokens roll ytterligare. 

 

2.3.3 Matematikboken 

Bland de första böckerna vi får när vi börjar skolan är en matematikbok. Ahlberg (1995) beskriver 

den spänning som i början finns hos eleverna över att ha sin egen matematikbok, men konstaterar 

att denna spänning tyvärr ofta försvinner efter en tid. Det är när huvuduppgiften blir att enbart lösa 

de uppgifter som finns i böckerna som elever riskerar att tappa bort det egentliga syftet med mate-

matiken. Istället för att betraktas som ett hjälpmedel i vardagen blir matematik istället något som 

bara används för att lösa påhittade uppgifter i en lärobok (Ahlberg 1995, s. 11). För väldigt många 

elever handlar matematikens mål i första hand om att räkna med siffror och få vända många blad i 

räkneboken. Boken blir en ‖måttstock‖ på vad som måste göras och tillåts styra hela undervisningen 

(Malmer 1999, s. 30). Trots att kursplanen talar om matematik som ett sätt att stärka självkänslan, få 

tilltro till sitt eget tänkande och som en övning i att tänka kritiskt, logiskt och kreativt 

(Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000, s. 26-27) blir verkligheten på grund av tidsbrist 

gärna mer av en räknefabrik där arbetet bygger på memorering av procedurer och träning i att utföra 
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dessa (Malmer 1999, s. 37). 

 

Det varierar dock hur mycket lärare väljer att använda läroboken i sin undervisning. Ahlberg (2000) 

skiljer på tre olika förhållningssätt lärare har till läroböckerna. Den första typen är de lärare som 

uteslutande använder sig av läroboken i sin undervisning. Därutöver finns lärare som framför allt 

använder läroboken, men som också har elevernas egna tankar och idéer som utgångspunkt. Den 

tredje gruppen är de lärare som i första hand utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter och 

bygger sin undervisning på dessa istället för att luta sig mot ett enda färdigt material (Ahlberg 2000, 

s. 21-22). 

 

Att stödja sig mot ett läromedel är vanligt och matematikboken har fått en roll som ett redskap som 

konkretiserar kursplanens mål. Ibland kan dessvärre denna roll skapa problem. Problemen uppkom-

mer då lärare oreflekterat använder ett läromedel och detta visar sig inte stämma helt väl överens 

med den nationella kursplanen (Johansson 2003, s. V). Att istället leta upp eller tillverka olika 

material för att lära utan en lärobok är i princip som att författa ett eget läromedel, något som är 

svårt och mycket tidskrävande. Just bristen på tid är en av de vanligaste orsakerna till att vi låter oss 

styras av de redan befintliga läroböckerna (Berggren & Lindroth 1997, s. 9; Ahlberg 2000, s. 21). 

Eftersom matematikbokens styrning är så vanlig är det desto viktigare att boken väljs med omsorg. 

Läraren måste vara förtrogen med bokens upplägg och metoder samt känna att dessa passar den 

egna lärarstilen. På så vis kan boken utnyttjas väl och läraren hjälpa eleverna att uppnå de 

kunskaper som är formulerade i målen. Att använda ett färdigt läromedel som stöd är i sig inget 

negativt, däremot är det negativt att bli alltför låst eller beroende så att man inte vågar välja bort 

boken ens när det verkar behövas andra hjälpmedel (Löwing & Kilborn 2002, s. 116). 

 

Sammanfattningsvis har läraren ansvar för att ge eleverna möjlighet att nå kursplanens mål. Många 

lärare förlitar sig på matematikboken som underlag för att utveckla elevernas matematikkunskaper. 

Bokens sammansättning blir därför viktig. Matematikinnehållet i läroboken förmedlas naturligtvis 

genom text men även bilder förekommer i stor utsträckning. I nästkommande stycken tittar vi därför 

närmare på bilder i skolan. 

 

2.4 Bilder som undervisningsredskap 

Vi kan förmedla våra budskap med hjälp av exempelvis text, bild och ljud. Det finns information 

som tyder på att vi människor förmodligen alltid har kommunicerat och uttryckt oss med hjälp av 

bilder. Fynd av bland annat forntida grottmålningar och hällristningar styrker detta. Troligen an-

vändes bilder även i vardagen, exempelvis då människorna använde marken som ritblock för att 
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beskriva var det fanns djur att jaga. Från bildspråket växte sedan tecken, bokstäver och siffror fram. 

Bildspråket är också det språk som barn tillägnar sig allra först. De ritar och målar bilder långt 

innan de lär sig läsa och skriva (Pettersson 1981, s. 25). 

 

I undervisningssituationer har bilder använts i flera århundraden, eller kanske årtusenden, tryckta i 

våra läroböcker har de dock bara funnits i ungefär 150 år (Eriksson 2001, s. 9). Under dessa år har 

bilderna blivit både större och fler. Detta är något som i sin tur har lett till att texten fått mindre 

utrymme och blivit mer kortfattad (Pettersson 2001, s. 26). Trots att antalet bilder inte var lika stort 

förr användes de i större utsträckning då än idag (Pettersson 2001, s. 18). Förutom att bilderna har 

blivit fler och större har det även blivit mer färg generellt och antalet färgfoton har ökat (Ekwall 

2001, s. 154). Utöver detta, som allt har med utseendet att göra, har också bildernas funktion för-

ändrats. Här har man kunnat se en förändring från att bilden enbart har haft en informativ funktion 

till att den idag även har en estetisk och en stimulerande funktion (Ekwall 2001, s. 154-155). 

 

Trots att betydelsen av att inkludera bilder i undervisningen för att få optimal inlärning har påvisats 

är det inte helt lätt att göra det. Redan i väldigt låg ålder möter man motstånd från elevernas sida när 

det kommer till att använda bilder, och då framförallt att rita egna bilder, som ett hjälpmedel vid 

problemlösning. Även om bilderna i läroböckerna används är det inte säkert att de blir använda på 

sättet som det är tänkt. Som en följd härav kan bildernas pedagogiska funktion tappas. För att 

eliminera detta problem gäller det att de som jobbar med att framställa läromedel har ett tydligt 

syfte med varje bild och att dessa syften dessutom är mycket tydligt förklarade i en lärarhandled-

ning eller liknande. Allt för att det inte ska bli något missförstånd mellan lärare och läromedelsför-

fattare om hur bilderna i böckerna är tänkta att användas. Förutom att bilder kan användas på ett 

felaktigt sätt har det även framkommit att bilder och annat konkret material inte används alls i den 

utsträckning som de skulle kunna göra (Wood 1999, s. 285; Pettersson 2001, s.19). Detta trots att 

det i dagens läromedel finns mycket fler bilder än förr och att läroböcker är ett av de läromedel som 

styr vår undervisning mest (Pettersson 2001, s. 19), något som är negativt då användningen av 

konkret material kan fungera som ett hjälpmedel att ta elevernas förförståelse till en ny nivå och 

hjälpa dem vidare mot ett matematiskt symbolspråk (Wood 1999, s. 285).  

 

2.5 Bildens betydelse för lärande 

Åsikterna går isär om matematiken ska illustreras av bilder eller inte (Alsina & Nelsen 2006,  

s. 121). Klart är dock att bilden kan ha betydelse för lärandet på flera sätt, ‖Läroböckerna har ofta 

ett mycket stort antal bilder vars uppgifter är att ge stimulans, skapa intresse och förmedla kun-

skaper.‖ (Pettersson 1981, s. 12). Att bilder kan förmedla kunskap är något som borde vara bilder-
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nas huvudsyfte i våra läroböcker. Det är dock inte alltid den funktionen som dominerar. Istället kan 

bilderna i läromedel ses illustrera, visualisera, dekorera, informera, stimulera och påverka (Petters-

son 1991, s. 103 ref. till Selander, Romare, Trotzig & Ullman). Bilder kan fungera som ett redskap 

för eleverna vid inlärning. Ett redskap som kan vara både positivt och negativt. I nästkommande tre 

stycken redogör vi för vad bilder kan utgöra för möjligheter och hinder samt om det finns någon typ 

av bild som är överlägsen andra.  

 

2.5.1 Möjligheter med bilder 

Det finns mycket som är positivt med att använda bilder i läromedel. Vi har här nedan samlat och 

grupperat tio möjligheter som bilder kan medföra.    

 

De två första möjligheterna med bilder i läroböcker är dels att hjälpa eleverna till ett ökat intresse 

för de ämnen som ska tas upp samt att fånga och behålla elevernas uppmärksamhet (Pettersson 

2001, s. 18). Elever ägnar mer tid åt bokuppslag med illustrationer än uppslag som bara består av 

text. Det visar sig också att elever ägnar mer tid åt färgbilder än svartvita bilder (Pettersson 2001,  

s. 11-16). För att få optimal inlärning bör man även försöka utgå från bilder som engagerar eleverna 

på det känslomässiga planet (Pettersson 1981, s. 61 ref. till Feilitzen m.fl.).  

 

En bild kan även hjälpa minnet. Vi är mycket bättre på att minnas bilder än ord (Wærn m.fl. 2004, 

s. 179 ref. till Paivio). Allra bäst är dock en kombination av bilder och ord, ty denna kombination är 

överlägsen det ena eller det andra var för sig (Wærn m.fl. 2004, s. 179 ref. till Haber & Myers). 

 

Vi har tidigare nämnt att bilder är representationer av verkligheten. För att göra matematiken så 

intressant och meningsfull som möjligt för eleverna är det bra att knyta an till vardagen i så stor 

utsträckning som möjligt (Ahlberg 2000, s. 78). Vi lär oss alla, stora som små, nämligen av att utgå 

från det vi känner, det vill säga från vår vardag (Pettersson 1981, s. 61 ref. till Feilitzen m.fl.). Detta 

är något som kan ses som bildernas fjärde möjlighet då bilderna påminner om fenomen som före-

kommer i elevernas vardag och på det sättet underlättar för dem. 

 

Matematiska bevis är av stor pedagogisk betydelse för vår matematikförståelse. Alsina & Nelsen 

(2006) uttrycker det: ‖Proofs are at the heart of mathematics‖ (Alsina & Nelsen 2006, s. 124). När 

dessa bevis ska förklaras har bilder en viktig uppgift. De blir ett hjälpmedel för att förklara och 

troliggöra (Alsina & Nelsen 2006, s. 124). Om man utesluter illustrationer i dessa situationer kan 

det vara mycket svårt att se och förstå de olika resonemangen (Alsina & Nelsen 2006, s. 56). 

Eftersom ett analytiskt och algebraiskt förklaringssätt sällan säger varför det förhåller sig på ett 
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visst sätt, så är det vid bevis istället överlägset att använda bilder och förklara sambanden 

geometriskt (Alsina & Nelsen 2006, s. 3). 

 

Bilder kan även fungera som ett hjälpmedel för att förstå det matematiska innehållet och göra det 

mer lättbegripligt. Detta kan göras genom att använda bilder som utgångspunkt i olika samtal och 

diskussioner som rör matematik, något som också leder till att elevernas matematiska språk tränas 

(Ahlberg 2000, s. 70). Utöver bilder som finns tryckta i läroböcker är det också meningsfullt att låta 

eleverna rita egna bilder. När barnen illustrerar ett matematiskt problem genom att rita en bild blir 

denna ett nytt sätt att se på problemet, ‖en visuell upplevelse av problemet‖ (Ahlberg 1995, s. 50). 

Denna visualisering kan då hjälpa eleverna att få förståelse för det matematiska innehållet och 

därefter lösa tillhörande uppgift (Ahlberg 1995, s. 78).  

 

Bilder kan fungera som redskap vid problemlösning (Ahlberg 1995, s. 78; Alsina & Nelsen 2006,  

s. 123). Elevernas egenritade bilder kan likställas med vårt skriftspråk i meningen att de är tankar 

som skrivits/ritats ner på ett papper och sedan finns kvar för att användas igen vid ett senare till-

fälle. På det sättet har eleverna synliggjort sina tankar för sig själva och kan senare gå tillbaka till 

dem för att reflektera över sina tankesätt. Detta kan hjälpa dem att lösa olika problem (Ahlberg 

1995, s. 47, 78). Samtidigt som elevernas egna bilder synliggör elevernas tankar och underlättar 

problemlösning kan de även träna elevernas kreativa tänkande (Olsson 2000, s. 190). Även 

kreativitet är viktigt för matematisk problemlösning (Ahlström 1996, s. 69-71).  

 

Pettersson (1991) framhåller att elever både på mellanstadiet och på högstadiet har svårt att läsa av 

och producera bilder. En del går så långt som att säga att det finns elever som är bildanalfabeter. 

Genom att använda bilder i undervisningen, exempelvis diskutera bilderna, hänvisa till bilderna, 

låta eleverna berätta om bilderna kan man träna elevernas bildavläsningsförmåga (Pettersson 

1991, s. 162). Detta är viktigt för elevernas framtid eftersom de i verkligheten ständigt måste kunna 

kritiskt granska och läsa av bilder de möter i olika situationer (Pettersson 2001, s. 20). 

 

Så länge en bild inte säger något annat än det som står i texten, är ytterligare en möjlighet med den 

att underlätta läsinlärningen (Pettersson 1981, s. 61). Bilden kan ersätta en lång och krånglig text, 

och den kan även hjälpa oss att förstå en text med hjälp av vår bildavläsningsförmåga. Bilden kan 

med andra ord fungera som ett komplement till läsförståelsen (Alsina & Nelsen 2006, s. 119). 

 

Dessa tio möjligheter med bilder har stora likheter med Petterssons lista på de tolv vanligaste 

syftena med bilder. Ur en undersökning där lärare fick svara på vad de såg som bilders främsta 
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syften utkristalliserades det från hundratals olika svar just tolv syften som var mer frekventa: att 

skapa och  upprätthålla uppmärksamhet, underlätta inlärning, visa, förklara, åskådliggöra, 

illustrera, informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa, presentera (Pettersson 2001, s. 17). 

 

2.5.2  Att identifiera bra bilder 

Vi har ovan konstaterat att bilder för med sig många positiva effekter. Steget är då inte långt till att 

fråga sig vad som kännetecknar en bra bild. Det låter som en väldigt rak och enkel fråga, men ett 

svar är inte lika lätt att hitta – ―Making good pictures is a challenge.‖ (Alsina & Nelsen 2006, s. x). 

 

En bra bild bör ha en funktion och den bör dessutom komma till användning, vilket betyder att 

bilder som bara har en dekorativ funktion inte är att föredra. De kan anses överflödiga och innebär 

bara en ökad kostnad (Pettersson 1991, s. 161-162). Bra bilder, enligt elever och lärare, är realis-

tiska bilder. Åsikterna om dessa ska utgöras av fotografier eller tecknade bilder varierar däremot. 

Eleverna använder helst teckningar i färg medan lärare hellre använder färgfoton. Den gemensam-

ma uppfattningen, förutom att de föredrar realistiska bilder är alltså att de föredrar att arbeta med 

färgbilder (Pettersson 2001, s. 15-16). 

 

Det har inte någon större betydelse för lärandet om bilderna är svartvita eller i färg. Däremot har det 

visat sig att mer tid ägnas åt bilder i färg än åt svartvita. Färgbilder har potential att inrymma mer 

information än svartvita bilder. Även om detta är något positivt, kan många bli förvirrade av det 

stora informationsinnehållet, vilket i sin tur kan leda till att information går till spillo (Pettersson 

1981, s. 68-69). 

 

Ett sätt att mäta om en bild är bra eller dålig, och som passar bra för informationsbilder och kun-

skapsbilder, är att mäta dess läslighet och läsvärde. Med läsvärde menas hur intressant bilden i fråga 

är för personen som läser av den, utifrån en skala som går 

från ointressant till intressant. När det kommer till läs-

lighet är det istället en skala från ‖tydlig och lätt att läsa‖ 

till ‖otydlig och svår att läsa‖ som används. Här tar 

Pettersson (2001) hjälp av ett diagram med fyra fält för 

att visa hur bra en bild är (se diagrammet intill). Informa-

tionsbilder, som är den kategori bilder som dominerar i 

läroböcker, bör kunna placeras i fält ett eller två i 

diagrammet (Pettersson 2001, s. 23).  

 

Att värdera en bild (hämtat från    

Pettersson 2001, s. 23) 
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Det är även möjligt att uttala sig om hur bra eller dålig en bild är med hjälp av så kallade seman-

tiska differentialskalor. När dessa skalor används är det mottagarens eller sändarens upplevelser av 

bilden som mäts. Dessa upplevelser kan vara allt ifrån väldigt allmänna attityder till mer specifika. 

Man kan exempelvis titta på vad en bild har för estetiskt värde. Här används då en skala som går 

från ful till vacker och försökspersonerna ombeds ställning till var på skalan olika bilder hamnar. 

Andra intressanta ställningstaganden som kan göras med hjälp av semantiska differentialskalor är 

att exempelvis titta på bildens ‖läsvärde (ointressant-intressant), teknisk kvalitet (dålig-bra), 

läslighet (svårläst-lättläst), pedagogiskt värde (lite-stort) och trovärdighet (låg-hög)‖ (Pettersson 

2001, s. 25). 

 

 

Semantisk differentialskala (hämtad från Pettersson 1991, s. 100) 

 

Skalan hjälper till att ge ett siffervärde på hur bilden uppfattas av olika grupper av människor. Det 

blir möjligt att sammanställa och jämföra helhetsintrycket av olika bilder (Pettersson 1991, s. 100). 

 

2.5.3 Hinder med bilder 

Förutom alla möjligheter med bilder kan de dessvärre ibland även utgöra ett hinder. Vi tar här nedan 

upp och presenterar sex av dessa.  

 

En bild innehåller en mängd information som måste läsas av. När en bild används måste det därför 

finnas en medvetenhet om att mottagaren kan läsa ut och förstå en bilds budskap på många olika 

sätt. Den är med andra ord mångtydig. Det finns därför en risk att mottagaren inte tolkar bilden på 

det sätt som sändaren hade tänkt (Pettersson 2001, s. 10-11). Hur vi upplever olika bilder beror både 

på hur de är framställda tekniskt och på själva presentationssättet. Vi människor har även olika 

värderingar, känslor, attityder, erfarenheter, bakgrundskunskaper och synsätt vilket gör att vi tolkar 

bilder på olika sätt (Pettersson 1981, s. 32). Det är våra kulturella och personliga referensramar 

tillsammans med vår tillfälliga sinnesstämning som bestämmer hur vi uppfattar bilder. Även barns 

ålder har betydelse för deras bilduppfattning (Pettersson 1981, s. 49). 

 

En andra fara med att använda bilder är att de kan ge en falsk uppfattning om verkligheten (Alsina 

& Nelsen 2006, s. 122). Det handlar då framförallt om bilder som innehåller onaturliga storleksför-
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hållanden eller underliga perspektiv, vilket försvårar för eleverna. De hindras från att dra nytta av 

den potential bilderna skulle kunna ha, att vara kopplingen mellan deras verklighet och det abstrak-

ta, som ett hjälpmedel att förstå (Schwarz & Stamå 2006, s. 10 ref. till Lundberg).  

 

Eleverna måste även ha en förförståelse för hur bilderna förhåller sig till verkligheten, det som 

bilden föreställer, för att kunna tyda dem på rätt sätt (Hartmann 2002, s. 19 ref. till Eriksson). Det 

krävs alltså förkunskaper från elevernas sida för att en väldigt enkel bild inte ska bli komplex. 

Bilder kan med andra ord röra till det för eleverna om de inte är tillräckligt tydliga (Löwing & 

Kilborn 2002, s. 326).  

 

Det finns en risk att färdigkonstruerade bilder hindrar elevernas fria tänkande. En sådan bild kan 

låsa eleverna till att enbart lita på den tryckta bilden istället för att även utnyttja sina egna kunskaper 

(Pettersson 2001, s. 36). 

 

Alltför många bilder och flera skiftande stilar kan leda till ett bildbrus. Istället för att förtydliga och 

förstärka det matematiska budskapet, som bilderna är tänkta att göra, försvinner allt in i ett ‖optiskt 

buller‖ (Ginsburg 1991, s. 20). 

 

I ett informationsmaterial, som läroböcker kan sägas utgöra, bör man avstå från bilder som endast 

har en estetisk funktion. En anledning är att bildernas innehåll är viktigare än deras form när det 

kommer till informationsbilder (Pettersson 2001, s. 16). Den andra anledningen att undvika dessa 

bilder är den ekonomiska aspekten. Bilder är dyrt och det finns en risk att bilder som bara har en 

estetisk funktion i onödan driver upp priset på läroböckerna (Pettersson 1991, s. 162).   

 

Sammanfattningsvis, det gäller alltså att tänka på att bilder kan förstås på många olika sätt. Den 

verklighet som många bilder är tänkta att porträttera kan också uppfattas fel om bilderna är 

missvisande. Man får inte heller glömma att elevernas förkunskaper i olika ämnen spelar in när 

bilder ska läsas. Vidare kan bilder hindra elevernas fria tänkande. Till sist kan det också vara en 

ekonomisk nackdel att använda bilder som inte fyller någon funktion, förutom att vara dekorativa, 

eftersom de inte har något användbart innehåll. 

 

2.5.4 Bild och text 

När text sammanförs med en bild underlättas inlärningen. Människor har då text och bild kombi-

neras lättare att förstå informationen som texten vill förmedla (Schwarz & Stamå 2006, s. 9 ref. till 

Mayer & Andersson; Wærn m.fl. 2004, s. 179 ref. till Haber & Myers). Samverkan mellan bild och 
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text kan visa sig på tre olika sätt (Pettersson 1981, s. 43-44): redundant, relevant och irrelevant 

relation. Dessutom kan fyra olika funktioner för bilder med väsentlig koppling till texten urskiljas; 

en föreställande funktion, en struktureringsfunktion, en förklaringsfunktion och en överförings-

funktion (Wærn m.fl. 2004, s. 186-187 ref. till Levin, Anglin & Carney). 

 

Vid den första relationen, redundant relation mellan text och bild, säger texten och bilden ungefär 

samma saker. Innehållet är så pass lika att den ena, antingen texten eller bilden, skulle kunna 

plockas bort utan att det skulle bli någon innehållsmässig skillnad. Informationsmässigt komplet-

terar de med andra ord inte varandra. Denna form av relation mellan text och bild anses ha en 

positiv verkan på inlärning. Till skillnad från den redundanta relationen kompletterar bilden och 

texten varandra i den relevanta relationen. Det finns i denna relation information i bilden som inte 

finns i texten vilket leder till att texten blir förstärkt och tydligare av tillhörande bild, samtidigt som 

bilden i sin tur blir förstärkt av texten (Pettersson 1981, s. 43-44). Även Wærn m.fl. (2004 ref. till 

Levie & Lentz) tar upp just dessa fall, där bilderna har en väsentlig relation till tillhörande text och 

underlättar ‖tolkningen av textens information‖ (Wærn m.fl. 2004, s. 186 ref. till Levie & Lentz). 

Den sista relationen Pettersson (1981) tar upp när det kommer till samverkan text – bild är den 

irrelevanta relationen. I detta fall tar texten och bilden upp helt olika saker och det blir därför 

svårare för mottagaren att förstå informationen än om text och bild hade behandlat liknande ting 

(Pettersson 1981, s. 43-44). 

 

Bilder med väsentlig koppling till texten kan, som sagt, ha fyra olika funktioner. Den första är den 

föreställande funktionen. Denna funktion kan liknas vid den redundanta relationen som Pettersson 

(1981) tar upp, det vill säga att texten och bilden berättar samma sak. Struktureringsfunktionen ger 

ett sammanhang, en ram, till texten. Bilder som har en förklaringsfunktion är till för att förtydliga 

texten och göra den lättare att begripa och minnas. Slutligen finns bilder med en överföringsfunk-

tion där textens innehåll presenteras i bildform och således ger en överblick över texten (Wærn 

2004, s. 186-187 ref. till Levin m.fl.).  

 

Trots att det konstaterats att relationen text – bild är viktig för inlärningen finns inte så mycket 

forskning som berör området. ‖Hur text och bild samspelar med varandra i läromedel är hitills [sic] 

endast utforskat i mycket liten utsträckning.‖ (Selander 1991, s. 44). Den forskning som finns gäller 

främst verbala texter och konstnärliga bilder (Pettersson 2001, s. 19; Wærn m.fl. 2004, s. 185).  
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2.6 Sammanfattning 
 

Trots att det är känt att en varierande undervisning leder till optimalt lärande är det ofta matematik-

boken som styr matematikundervisningen. Förutom all text i böckerna består de av många bilder. 

Dessa kan grupperas på olika sätt beroende på vad man är ute efter, exempelvis kan de klassificeras 

utifrån innehåll, framställningssätt och funktion. 

 

Skolorna ska sträva efter att eleverna ser det värdefulla i att lära sig ett matematiskt språk. Det görs 

ofta genom att verklighetsanknyta matematiken och är något bilder kan hjälpa till med. Bilder är ett 

kommunikationsredskap vi använt oss av sedan lång tid tillbaka. Det är ur bildspråket som skrivna 

ord och symboler har växt fram. Bildspråket är också det språk som barn tillägnar sig först.  

 

I läroböcker har bilder använts i ungefär 150 år och genom åren har en förändring skett. Framförallt 

har bilderna blivit större och fler, men även deras funktion har ändrats då de gått från att enbart ha 

en informativ funktion till att även ha en estetisk och stimulerande funktion. Men trots att bilderna 

blivit fler finns det inget som tyder på att de används i den utsträckning de skulle kunna. Tvärtom 

används bilderna mindre idag än förr. 

 

Bilder är av betydelse för lärandet. För att underlätta användningen av bilderna i läroböcker bör 

deras syfte vara tydligt och klart, så att det inte blir några missuppfattningar mellan författarna som 

skriver boken och lärarna som ska använda den. Syftet kan exempelvis vara att ge stimulans, skapa 

intresse och förmedla kunskap.     

 

Bilder medför både möjligheter och hinder så det gäller att tänka sig för vilka bilder man vill ha och 

vilket syfte man vill nå med dem. Det är naturligtvis eftersträvansvärt att använda sig av ‖bra 

bilder‖, bilder med en funktion, gärna realistiska och i färg. Slutligen är samverkan text – bild 

viktigt för ett maximalt lärande. Det är då dessa kombineras lättare att förstå informationen.   

 

2.7 Vår studie i relation till forskningsläget 

Vår studie fokuserar på kombinationen bilder och matematikböcker. Mycket av den tidigare forsk-

ningen behandlar bilder som kommunikationskanal, eller matematikböcker och deras roll i matema-

tikundervisningen. Studien vi gjort går ut på att kombinera dessa områden. Genom att göra en två-

delad studie, med både författarintervjuer och bildanalys av några utvalda matematikböcker, är vår 

förhoppning att kunna bidra med en infallsvinkel där istället matematikbokens bilder och deras 

relation till tillhörande uppgift står i fokus.  
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3. Metod  

I följande avsnitt presenteras studiens undersökningsmetod. Insamlingen av empiri har gjorts på två 

olika sätt och dessa presenteras och diskuteras här nedan. Därefter beskrivs de etiska överväganden 

som gjorts i de båda delstudierna. 

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

‖Metodvalet [är] avhängigt undersökningens syfte‖ (Lantz 1993, s. 24). För att söka svar på just 

våra frågeställningar ansåg vi det därför lämpligt att göra två olika typer av datainsamlingar. Vår 

empiri samlades in dels genom intervjuer med författare till matematikböcker, dels genom en analys 

av bilder i läroböcker. 

 

Vår första frågeställning är riktad mot matematikböckerna i sig och för att besvara den genomfördes 

en bildanalys. Den har fokus på kopplingen mellan bild och uppgift, dvs bildernas betydelse i 

sammanhanget text – bild. 

 

Andra delen av vår studie, frågeställning två och tre, riktas mot rollen som författare bakom ett 

läromedel. Vi valde därmed att intervjua några författare av matematikläromedel. Det intressanta för 

oss i intervjuerna var att få se exempel på hur någon, som är aktiv i processen med att ta fram ett 

läromedel, resonerar kring bilderna och deras betydelse för matematikuppgifterna och för elevernas 

arbete. 

 

Vi har valt att använda en kvalitativ inriktning. Tyngden har med andra ord lagts på att ta reda på 

författarnas egna synsätt och deras uppfattningar om bilder. Därmed låg det förstås i vårt intresse 

att få så fylliga svar som möjligt, vilket också utmärker en kvalitativ studie (Bryman 2002, s. 300). 

Vi hade ingen möjlighet att dessutom komplettera studien med en kvantitativ del, utifrån storlek 

eller mängd, genom att exempelvis mäta antalet bilder i de olika kategorierna, eftersom det arbetet 

skulle bli alltför omfattande för den tid som fanns till vårt förfogande. 

 

3.2 Del I – Bildanalysen 

Här beskrivs valet av läroböcker till analysen och vad vi begränsat oss till att titta på. Vi tar också 

upp några olika sätt att genomföra bildanalys och ställer dem mot just vår speciella inriktning. Efter 

att vi valt vilka böcker som skulle analyseras inleddes bildanalysen direkt och därför finns ingen 

egentlig genomförandeprocess kring materialinsamlingen att beskriva. Istället beskrivs slutligen hur 

vi bearbetat och presenterat vårt resultat. 
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3.2.1 Urval  

Det var i åtta olika matematikböcker vi valde att göra en bildanalys: Matte Direkt år 9 och Matte 

Direkt Borgen 6A från Bonnier Utbildning AB; Formula Matematik 8 från Gleerups Utbildning AB; 

Möte med matte F från Almqvist & Wiksell Förlag AB; Matte till 1000 basbok 9 och Klara Matten! 

9 från Natur och Kultur; Matematikboken X och Matematikboken Z grön från Liber AB. De är alla 

svenska matematikböcker avsedda att användas under grundskolans senare år. Anledningarna till att 

vi valde just dessa är att några representerar läromedel vi sett användas i de skolor vi gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning, och att övriga fanns lättillgängliga i matematiklärarnas arbetsrum. 

Det handlar således om ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002, s. 114).  

 

3.2.2 Analys 

Genom att analysera och jämföra bilderna i de utvalda matematikböckerna ville vi försöka urskilja 

olika kategorier av bilder. Dessa kategorier skulle skapas utifrån bildernas funktion gentemot 

tillhörande uppgift. Vi valde därför att inte ta hänsyn till bildernas utformning, huruvida de är i färg, 

tecknade eller fotografier och liknande.  

 

3.2.2.1 Bildanalysmetoden anpassas efter sammanhanget 

Vilken metod och vilken utgångspunkt som används vid en bildanalys beror på inom vilket område 

analysen sker (Pettersson 1991, s. 93; Borgersen & Ellingsen 1994, s. 147). En bildanalys inom 

konsten görs därför inte på samma sätt som en bildanalys inom till exempel perceptionspsykologin 

(Pettersson 1991, s. 93). Bilderna i matematikböckerna är också ofta väldigt enkla, långt ifrån de 

komplexa reklambilder eller konstbilder många bildanalysmodeller passar för, något som har 

försvårat för oss att hitta en relevant analysmetod. Dessutom är det på kopplingen mellan bild och 

text som vårt fokus legat. 

 

I vår bildanalys är det de bilder Pettersson (1991) kallar informations- och kunskapsbilder som är 

aktuella. Dessa är inbördes väldigt olika varandra och det är därför svårt att hitta en modell som 

fungerar för att analysera dessa bilder. Pettersson (1991) skriver: ‖Ingen av dessa analysmodeller är 

emellertid helt idealisk för analys av informations- eller kunskapsbilder.‖ (Pettersson 1991, s. 93). 

Vi fick därmed i stort sett utforma en egen analysmetod, med inspiration av ett par olika 

dokumenterade modeller vi fann i litteraturen. 

 

Beroende på syftet kan alltså bildanalysen formges på en mängd olika sätt. En och samma bild kan 

beskrivas på olika vis beroende på vilken utgångspunkt man valt. Utifrån vad man vill uppnå med 

sin analys används olika frågeställningar. Med hänsyn till analysens omfattning kan man välja att 



  

28 

titta på en eller flera av till exempel de analysmoment Pettersson (2001) tar upp: 

 

Sändare: Vem eller vilka är sändare? Vad har sändaren eller sändarna för avsikter med bilden? 

 Vad har bilden för funktion? 

Mottagare: Vad har bilden för målgrupp? Vem eller vilka är mottagare? Hur kan 

 mottagaren/mottagarna bli påverkade av bilden? Vad har mottagaren/mottagarna för 

 förutsättningar att tolka bilden?  

Innehåll: Vad är bildens egentliga betydelse? Vad föreställer bilden? Vilka motiv, fakta eller 

 händelser innehåller bilden? Finns det några kulturellt betingade betydelser? Vilka? 

Utförande: Vilken typ av bild är det? Är det en teckning, en målning, ett foto, en datorgenererad 

 bild etc? Hur är bildens storlek, form, färg, ljusförhållanden, kontrast, disposition och 

 tekniska kvalitet? 

Kontext: Vilken är mediets inre kontext med hänsyn till bildtexter, brödtexter, rubriker och 

 andra bilder? Vilken är den yttre kontexten? I vilket sammanhang är bilden använd? Hur 

 påverkar sändarens situation utformningen av bilden? Hur påverkas mottagarens situation 

 av bilden? Hur är bildens egen 'inre bildkontext'? Hur samverkar eller motverkar 

 konnotationer och denotationer varandra? 

Fysisk form: I vilket medium finns bilden? Är bilden tryckt i en bok eller tidning, är det en 

 diabild, en datorbild eller en tv-bild? 

Associationer: Vilka privata associationer, tankar och föreställningar ger bilden upphov till? 

Bildspråk: Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt? I vilken 

 utsträckning liknar bilden det den avbildar? Vilka koder, dvs norm- eller regelsystem som 

 bestämmer kopplingen mellan uttryck och innehåll finns det i bilden? Finns det 'dolda' 

 budskap i bilden (om t ex könsroller, ras, religion eller ålder)? 

Distributionssätt: I vilket medium är bilden använd? Hur är bilden distribuerad? Vem betalar? 

Estetiskt värde: Är bilden vacker, ful eller likgiltig?  

(Pettersson 2001, s. 24) 

 

Borgersen & Ellingsen (1994) gör en liknande sammanställning av faktorer att utgå ifrån när en 

bildanalys görs. De tar upp sändar- och mottagarrollen samt avsikten och effekten med bilden. 

Vilken återkoppling bilden ger mottagaren och det yttre sammanhangets påverkan är andra frågor 

som de menar att bildanalyser kan utgå från. Slutligen kan även bildens fysiska utformning och den 

kommunikationskanal som används fungera som utgångspunkter (Borgersen & Ellingsen 1994,  

s. 99). 

 

Vår huvudfråga var: Utifrån några utvalda matematikböcker, hur skiljer sig bilder åt ifråga om sin 

pedagogiska funktion för tillhörande matematikuppgift? För att kunna svara på den frågan kan flera 
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av Petterssons (2001) ovanstående moment med tillhörande hjälpfrågor vara till nytta, men det är 

svårt att använda dessa precis som de är eftersom vi är intresserade av att titta på relationen bild – 

text. Det är dessutom informations- och kunskapsbilder vi har tittat på, vilka vi redan tidigare 

konstaterat kan vara svåra att analysera. I vår bildanalys har vi därför inte kunnat använda några av 

Petterssons (2001) moment i helhet. Däremot har en del av hjälpfrågorna varit till stor nytta. De vi 

upplevt relevanta i vårt fall är framförallt frågorna kring bildens innehåll: Vad har bilden för 

funktion? Vilken är den egentliga betydelsen? och Vilka fakta innehåller bilden? dvs sådana saker 

som tas upp i momenten sändare och innehåll. Även kontexten, framförallt hjälpfrågan om hur 

mottagarens situation påverkas av bilden, har varit intressant att ha i åtanke. Med dessa frågor i 

bakfickan satte vi oss och började gå igenom läroböckerna. 

 

Övriga moment har vi valt att inte ta hänsyn till eftersom de är mer eller mindre irrelevanta i detta 

sammanhang. Till att börja med kan vi bortse ifrån mottagaren eftersom alla studerade bilder är 

riktade till elever på grundskolans senare år. Fysisk form och distributionssätt är också ointressanta 

då alla bilder finns i tryckta läromedel. Vidare blir momenten utförande och estetiskt värde oväsent-

liga eftersom det inte är bilderna i sig vi analyserar, utan relationen mellan bilden och uppgiftens 

text. Momentet associationer är mycket svårt för oss att ta ställning till då vi inte själva tillhör den 

tänkta målgruppen. Slutligen har vi även valt bort bildspråk då hjälpfrågorna där saknar koppling 

till vår frågeställning. 

 

3.2.2.2 Altheides etnografiska innehållsanalys 

Den kvalitativa analysmetod som kanske bäst beskriver vårt tillvägagångssätt är inte en renodlad 

bildanalysmodell utan Altheides etnografiska innehållsanalys, ECA (etnographic content analysis) 

som beskrivs av Bryman (2002, s. 368). Det utmärkande för denna dokumentanalysmetod är att 

man tillåter sig att, under arbetets gång, revidera de teman och tankar man från början satt upp, 

utifrån vad som kommer fram i dokumentgenomgången. 

 

Kategorier och variabler styr inledningsvis undersökningen, men andra variabler och kategorier 

tillåts och förväntas framkomma under studiens gång, något som inkluderar en inriktning på 

kontinuerlig upptäckt av och kontinuerlig jämförelse mellan relevanta situationer, miljöer, stilar, 

bilder, innebörder och nyanser. 

(Bryman 2002, s. 368) 

 

Vi hade, redan innan vi öppnade matematikböckerna som skulle analyseras, en idé om vilka funk-

tioner en bild kan ha och gjorde preliminära kategorier utifrån våra första tankar som var baserade 
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på egna matematikerfarenheter. Vår första idé var att bilder kunde utgöra dekoration, lämna infor-

mation, bidra till problemlösning eller hjälpa eleven att börja tänka. När vi sedan inledde analysen 

av matematikböckernas bilder var det huvudsakligen en matematikbok vi utgick ifrån för att börja 

bearbeta våra ursprungskategorier. Efter att ha studerat ett antal bilder insåg vi att vissa bildkatego-

rier behövde delas upp och få smalare, tydligare och mer preciserade etiketter. Bilder vars funktion 

var svår att beskriva med någon av våra befintliga kategorier utmanade vår indelning och varje gång 

en sådan bild dök upp tvingades vi ta ställning till hur/om vi skulle modifiera vår kategorisering. 

Undan för undan utkristalliserades allt tydligare bildgrupper. Vartefter vi sedan gick igenom övriga 

matematikböcker fick vi fortsätta att modifiera ursprungskategorierna och anpassa dem ytterligare 

till dess att de var generella nog att fungera för alla de analyserade böckerna. Till slut kunde vi fast-

ställa sju kategorier av bilder utifrån deras funktion i matematikuppgiften. För att tydliggöra vår 

bildkategorisering ville vi beskriva de olika kategorierna med konkreta exempel. Därför har vi från 

de analyserade matematikböckerna valt ut illustrationer som tydliggör de olika kategorierna. 

 

3.3 Del 2 – Författarintervjuerna 

Här beskrivs hur vi fick kontakt med intervjupersonerna (nedan refererade till som ‖författarna‖) 

och vilken intervjumetod vi nyttjade för att kunna besvara våra två sista frågeställningar. Vi 

beskriver även arbetet med vår intervjuguide och hur själva intervjugenomförandet gick till. 

Slutligen presenteras analysmetoden som användes för att bearbeta och tematisera vårt resultat. 

 

3.3.1 Urval  

Av de tre författarna vi intervjuade valdes två ut genom tips från personer som varit i kontakt med 

dem tidigare, det var således lite av ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002, s. 114). Vi upplevde 

sedan att en tredje intervju skulle kunna stärka vårt arbete och kontaktade därför ett förlag som då 

ledde oss till den tredje författaren. Vi har för enkelhetens skull valt att kalla dem A, C och D. 

Under en av intervjuerna deltog en förlagsredaktör de första 15 minuterna och denna har döpts till 

B. Alla tre författarna är utbildade lärare och har arbetat som matematiklärare på grundskolans 

senare år parallellt med läroboksförfattandet.  

 

Den inledande kontakten togs via e-post. Meddelandet innehöll, enligt Brymans (2002) rekommen-

dationer, en kort presentation av oss och av vårt examensarbete. Vi berättade om syftet med studien, 

förklarade varför vi valt att kontakta dem och avslutade med att fråga om de hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju (Bryman 2002, s. 131). 
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3.3.2 Genomförande 

I kvalitativ forskning är det mycket vanligt att använda intervjuer. Den stora fördelen är att det är så 

flexibelt (Bryman 2002, s. 299). Det finns många olika typer av intervjuer och följande genomgång 

är gjord utifrån Bryman (2002): 

 

En strukturerad, modell valde vi bort då den är alltför styrd till ett exakt frågeformulär med vissa 

fastlagda frågor som inte får uttryckas annorlunda. I en strukturerad intervju ges inte heller möjlig-

het att komma med följdfrågor eller anpassa ordningen på frågorna utifrån hur intervjun utvecklas. 

Vår studie var av det utforskande, ‖explorerande‖ (Lantz 1993, s. 41) slaget, raka motsatsen till ett 

experiment eller en hypotesprövning, och vi ville därför ha möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

En semistrukturerad intervju har, även den, ett frågeschema men här tillåts ordningsföljden variera 

och ytterligare frågor – som en följd av intressanta och viktiga svar – får ställas. Denna form pas-

sade vår utforskande studie bättre eftersom vi inte kunde förutse svaren på våra frågor. Vi ville hålla 

fältet öppet för vidareutveckling av oväntade svar. Det var alltså främst denna typ av intervju vi 

fastnade för. 

 

Den ostrukturerade intervjuns ‖intervjuguide‖ är inget frågeschema i ovanstående bemärkelse utan 

snarare en lista över teman eller frågeställningar som intervjun ska beröra. Den är mer informell än 

frågeschemat och hur frågorna formuleras kan improviseras och varieras. Under våra intervjuer 

hade vi just en sådan intervjuguide till stöd med våra frågor grupperade i teman (se bilaga). Därmed 

kan vi sägas ha gjort en blandning av semi- och ostrukturerade intervjuer (Bryman 2002, s. 127). 

 

3.3.2.1 Intervjuguide 

Samtidigt som vi väntade på svar från de olika författarna arbetade vi fram en intervjuguide. 

Trots att vi i vår studie valt att använda en blandning av semistrukturerad och ostrukturerad inter-

vjumetod, finns det ändå gemensamma drag med några av de anvisningar som gäller för struk-

turerade intervjuer. Bland annat är tipset om att gruppera intervjuguidens frågor i teman något vi 

tagit fasta på för att få en bättre överblick och ett bättre flyt i intervjuerna. Bryman skriver: 

 

Frågor som ställs tidigt i intervjun bör vara direkt relaterade till undersökningens syfte. 

[…] I så stor utsträckning som möjligt ska frågor som förmodas viktiga för responden-

terna ställas tidigt under intervjuns gång för att man ska kunna säkerställa respondenter-

nas intresse och uppmärksamhet.  

(Bryman 2002, s. 134-135) 
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Ordningen på frågorna har med andra ord betydelse för resultatet. Vi planerade därför att först ställa 

den öppnare övergripande frågan för varje tema, för att sedan använda de mer specifika frågorna vid 

behov. Ett annat skäl till detta var att vi ville lämna fältet fritt för spontana tankar från intervjuper-

sonernas sida och undvika att styra intervjusvaren. De allra flesta av frågorna var öppna frågor, det 

vill säga sådana frågor som saknar fasta svarsalternativ och inte heller kan besvaras med ja eller nej 

(Bryman 2002, s. 157). Detta gjorde att intervjupersonerna kunde associera lite olika, och för att få 

flyt i intervjun valde vi därför att delvis anpassa ordningsföljden på intervjuguidens olika teman 

efter intervjupersonens svar. Vi övervägde att skicka intervjuguiden i förväg, men valde till slut att 

inte lämna ut våra frågor eftersom vi önskade så spontana svar som möjligt kring författarnas per-

sonliga tankar.  

 

3.3.2.2 Genomförandet av intervjuer  

Det gick förvånansvärt lätt att få tag i och få träffa de tre läroboksförfattarna. Vi fick snabbt svar 

och blev mycket engagerat och vänligt bemötta. Vi upplever att vi blev givna all den tid vi behövde 

och hade gott om utrymme för följdfrågor och spontant uppkomna funderingar. Intervjuerna pågick 

mellan 60 och 80 minuter och genomfördes i ett konferensrum på ett förlag, i ett samtalsrum på en 

skola, respektive i ett hem. Vid genomförandet av intervjuerna märkte vi att vissa frågor var svåra, 

eller inte alls gick, att besvara. Det handlade delvis om tankegångar som var nya för våra intervju-

personer. 

 

I och med att intervjuerna var en blandning mellan ostrukturerade och semistrukturerade, och frå-

gorna var ganska öppna för författarnas egna reflektioner, upplevdes situationen likna ett vanligt 

samtal. Även om fokus låg på att få svar på våra frågor var den avslappnade stämningen något som 

kan ha påverkat intervjun. Det ickeverbala, och mer eller mindre omedvetna, sättet att kommunicera 

intresserat lyssnande, det vill säga hummanden, nickningar och liknande, är mycket svårt att und-

vika. Det kan inte helt uteslutas att dessa signaler, den så kallade intervjuareffekten, kan ha haft viss 

påverkan på vad intervjupersonerna valde att berätta för oss (Bryman 2002, s. 146). 

 

3.3.3 Analys  

Efter att vi genomfört våra tre intervjuer fanns mycket rådata att bearbeta. Vi valde att transkribera 

intervjuerna för att lättare kunna överblicka det författarna berättat. I nästa steg markerade och 

sammanförde vi svaren utifrån intervjuguidens teman. Därefter valde vi ut citat som styrkte det 

analysen visade (Bryman 2002, s. 80). Inför presentationen av vårt resultat har vi valt att bearbeta 

materialet genom att göra intervjupersonernas uttalanden mer lika skriftspråket. Anledningen till 

detta är att texten på så vis ska bli mer läsvänlig. 
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3.4 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets fyra krav på samhällsvetenskaplig forskning var vår utgångspunkt: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Redan vid den första kontakt-

en med författarna informerade vi om syftet med vår intervju (informationskravet). Vi formulerade 

oss så att det framgick att intervjun naturligtvis var frivillig, utrymme fanns för författarna att tacka 

nej (samtyckeskravet). E-postkontakten hade den fördelen att intervjupersonerna automatiskt hade 

tillgång till våra adresser för eventuella senare frågor. Vi lämnade även våra mobiltelefonnummer 

att använda vid behov. Vid intervjutillfället frågade vi om det gick bra att använda ljudinspelning. 

Vi informerade författarna om att bara vi två skulle lyssna på inspelningen efteråt och att resultatet 

skulle komma att anonymiseras innan det används i vårt examensarbete. Anledningen till avidenti-

fieringen var att öka deras möjlighet att berätta fritt, utan att behöva fundera över hänsyn mot 

läromedlet eller förlaget. För att få deras godkännande att citera dem lovade vi att skicka resultat-

delen för påseende innan vi avslutade vår uppsats (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) 

(Vetenskapsrådet 2002).   

 

Även i samband med vår första delstudie övervägdes Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav, 

men vi såg inte att dessa var relevanta att ta ställning till inför vår bildanalys i och med att den rörde 

redan publicerade böcker. 

 

3.5 Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ studie uppdelad i två delar. I den första delen, avsedd att besvara vår första 

frågeställning, gjordes en analys av åtta svenska matematikböcker tänkta för grundskolans senare år. 

Analysen har gjorts utifrån bildernas funktion gentemot tillhörande uppgift och skett enligt ECA, 

med kontinuerlig modifikation av kategorierna. Frågor kring sändare, innehåll och kontext har varit 

i fokus. För att svara på vår andra och tredje frågeställning har vi gjort kvalitativa intervjuer med tre 

läromedelsförfattare som skrivit matematikböcker för grundskolans senare år. Under en av intervju-

erna medverkade på eget initiativ även en förlagsredaktör. Vi har gjort en blandning av semistruktu-

rerade och ostrukturerade intervjuer genom att vi lutat oss mot en tematiskt indelad intervjuguide, 

men samtidigt också ställt följdfrågor och tillåtit fria associationer från intervjupersonernas sida. 
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4. Resultat 

Studiens resultat är uppdelat i två delar. Den inledande delen beskriver den gruppering av bilder vi 

skapat utifrån vår bildanalys. Här svarar vi på frågan om vilka typer av bilder som finns i åtta mate-

matikböcker för grundskolans senare år. Den andra delen av resultatet utgår ifrån vad som fram-

kommit genom de intervjuer som gjorts med matematikboksförfattare. Fokus i den delen ligger på 

att besvara frågor kring vad en bra bild är, vad författarna har för syn på bilders betydelse för 

lärandet, bilders möjligheter och brister samt vem och vad som påverkar valet av bilder till ett 

matematikläromedel. 

 

4.1 Bildanalys av åtta matematikböcker 

Vi har, som beskrevs i metodavsnittet, gjort en bildanalys i åtta matematikböcker. Här följer en 

genomgång av de sju bildtyper vi fann. Kategorierna har vi namngett utifrån den funktion vi uppfat-

tar att de har för uppgiften. Därmed kan samma bild sorteras in under olika kategorier beroende på 

texten i den uppgift som hör till bilden. De huvudsakliga funktioner vi kunnat se hos bilderna är: 

dekoration, strukturering, troliggörande av fakta samt informationslämnande. Två av grupperna 

delas dessutom in i undergrupper så att de kategorier som beskrivs nedan blir: dekorationsbilder 

utan uppgiftsanknytning, dekorationsbilder med uppgiftsanknytning, strukturerande bilder, fakta-

bilder, enkla informationsbilder, komplexa informationsbilder och rumsinformationsbilder. 

 

4.1.1 Dekorationsbilder 

En dekorationsbild har som uppgift att se dekorativ ut. Det är en bild som har ett estetiskt värde och 

som också ger en layoutmässig variation till texten, men som innehållsmässigt inte kompletterar 

den. Den skulle med andra ord kunna uteslutas och uppgiften skulle ändå gå att lösa. En dekora-

tionsbild förgyller helt enkelt sidan i matematikboken. Somliga av dekorationsbilderna är tecknade. 

De kan ha fler eller färre detaljer, men många är ganska enkla. Andra dekorationsbilder utgörs av 

fotografier med mycket detaljer.  

 

Utan att behöva räkna går det att konstatera att dekorationsbilderna utgör en förhållandevis stor del 

av de bilder som finns i matematikböckerna. Vi kunde se två varianter av dekorationsbilder, de utan, 

respektive med, anknytning till uppgiften. 
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4.1.1.1 Dekorationsbilder utan uppgiftsanknytning 

Dessa dekorationsbilder saknar helt koppling till en uppgift, de är alltså fristående från innehållet i 

den matematiska texten. Här blir det tydligt att syftet enbart är dekoration och variation för den som 

läser. En dekorationsbild utan uppgiftsanknytning fungerar som utfyllnad på en yta som annars 

kanske skulle ha varit tom. 

 

4.1.1.2 Dekorationsbilder med uppgiftsanknytning 

Det finns också dekorationsbilder som har en koppling till texten genom att de föreställer något på 

samma tema. Dessa bilder är egentligen inte relevanta för lösandet av uppgiften. En dekorationsbild 

av den här typen kan däremot ge associationer till situationen som beskrivs i uppgiften och koppla 

samman den med verkligheten, vilket därmed skulle kunna göra sammanhanget tydligare för 

eleven. Ett exempel på en dekorationsbild med 

uppgiftsanknytning är bilden här bredvid. Den 

visar en hamburgare, och tillhörande uppgift 

handlar om ett gatukök där man säljer ham-

burgare, men bilden är inte nödvändig för att lösa 

uppgiften. 

 

4.1.2 Strukturerande bilder 

En strukturerande bild är en bild som framför hela eller delar av textens innehåll, men på ett alterna-

tivt sätt. En del uppgifter innehåller mycket information och till vissa av dessa finns en bild som 

hjälper eleven att strukturera upp informationen som finns given i texten. En sådan strukturerande 

bild ger således ingen ytterligare information för att nå lösningen utan är enbart tänkt som ett hjälp-

medel. 

 

Det kan handla om att bilden visar en påbörjad tabell 

eller graf som eleven ska färdigställa. På så vis är en 

strukturerande bild något som direkt hjälper själva 

görandet, produktionen av en ritad lösning. I exem-

plet till höger har eleverna fått just den hjälp vi nyss 

nämnde och det återstår för dem att rita av och fort-

sätta fylla på tabellen och diagrammet.   

 

 

 

Bild 2: Strukturerande bild som hjälper görandet 

(hämtad ur Skoogh m.fl.1991)  

 

Bild 1: Dekorationsbild med uppgiftsanknytning 

 (hämtad ur Mårtensson m.fl. 2007) 
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Det skulle också kunna handla om en uppgift 

där ananaser som omnämnts finns uppritade 

och grupperade för att eleverna lättare ska hitta 

en metod som leder till rätt svar, exempelvis att 

dela in dem i sjättedelar. En strukturerande bild 

blir i det fallet en hjälp för tänkandet och ett medel 

för att få syn på en lösningsmetod. 

 

Vi har funnit flera uppmaningar i läroböcker och i tillhörande lärarhandledningar som uppmuntrar 

till elevernas eget ritande som en hjälp för tanken. I geometrin är det vanligt att eleverna ritar, det 

ingår ofta som en del av själva lösningen, vilket gör den egna bilden nödvändig för att kunna visa 

ett fullständigt svar. Även vid en del problemlösningsuppgifter finns kommentarer om att ritande 

kan vara till hjälp. Då eleverna själva ritar bilder, antingen det sker på eget initiativ eller på upp-

maning av läraren alternativt läromedlet, handlar det många gånger om dessa strukturerande bilder. 

Därför har vi valt att inkludera bilder elever ritar själva i denna kategori.  

 

4.1.3 Faktabilder 

En faktabild förekommer som ett komplement till texten i faktarutor där ett visst matematiskt 

begrepp eller samband beskrivs. Dess huvudfunktion är att troliggöra något, visa rimligheten, för 

eleverna. Faktabilder är med andra ord inte direkt sammankopplade med en viss matematikuppgift 

som ska lösas. Däremot kan de vara en del av ett lösningsexempel om ett sådant förekommer i 

faktarutan. 

 

En del läromedel är i det närmaste självinstruerande. Det finns instruktioner kring bokens upplägg, 

facit till bokens uppgifter, introduktioner till de olika avsnitten och så dessa små ‖genomgångar‖ i 

form av faktarutor. Illustrationerna i faktarutorna är bilder som avser att skapa förståelse för ett visst 

matematiskt begrepp eller samband. De är alltså särskilt utvalda pedagogiska illustrationer som är 

tätt kopplade till den förklarande text som faktarutan innehåller. En text skulle exempelvis kunna 

beskriva hur två kvadrater, vilkas respektive sidor har samma längd som en rätvinklig triangels 

kateter, får samma totala area som en stor kvadrat med sidan lika lång som triangelns hypotenusa. 

Men detta samband skulle också kunna beskrivas med hjälp av matematiska symboler: a
2 

+ b
2
 = c

2
. 

Eller, på ett tredje sätt, med en bild eller figur som visar sambandet geometriskt. Bilden i en fakta-

ruta kan på så vis förtydliga den skrivna informationen.  

Bild 3: Strukturerande bild som hjälper tänkandet 

(hämtad ur Carlsson m.fl. 2004) 
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Pythagoras sats, som utgjorde exemplet ovan, är också ett exempel på att matematiska bevis är 

något som förtydligas och troliggörs genom bilder i böckerna. Följande exempel visar hur en 

genomgång av Pythagoras sats kan se ut i en lärobok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Informationsbilder 

Det finns ett stort antal bilder, både tecknade bilder och fotografier, som på ett eller annat sätt 

behöver användas för att tillhörande uppgift ska gå att lösa. Det alla har gemensamt, och som 

därmed ger oss den övergripande definitionen på en informationsbild, är kravet att de ska ge oss 

nödvändig kompletterande information för att kunna lösa uppgiften. Efter att ha tittat närmare på 

informationsbilderna har vi inom denna kategori kunnat urskilja tre olika undergrupper: enkla 

informationsbilder, komplexa informationsbilder och rumsinformationsbilder.   

 

4.1.4.1 Enkla informationsbilder  

Den enklaste varianten av informationsbilder är de bilder som 

endast levererar data på ett dekorativt sätt. De framför fakta-

uppgifter som är färdiga att använda i beräkningar. Det kan till 

exempel handla om en uppgift som ber eleven räkna ut pris-

sänkningen på en vara. På tillhörande bild finns den omnämnda 

produkten samt det gamla och det nya priset. Eleverna behöver 

bara plocka informationen som finns i bilden och sätta in den i 

en räkneoperation. Bilden har därmed funktionen att presentera 

nödvändiga data på ett mer dekorativt sätt än om all informa-

tion bara stod i löpande text. Denna bildtyp skulle alltså lätt 

kunna ersättas av en kort text. 

 

Bild 4: Faktabild, figurer som förtydligar (hämtade ur Björk m.fl. 1997) 

Bild 5: Enkel informationsbild (hämtad 

ur Brolin & Magnusson 2005) 
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4.1.4.2 Komplexa informationsbilder 

Den komplexa informationsbilden är en bild som kräver medveten avläsning. Denna variant av 

informationsbilder innehåller mer information än vad som behövs för att lösa tillhörande uppgift. 

Det är alltså en bild som kräver viss 

avläsningsförmåga eller ett urval av 

information för att hitta det som är 

relevant för lösningen. Typiska bilder 

som faller under denna kategori är 

diagram och tabeller av olika slag (se 

bild 6). Även om det blir omständligt 

skulle dessa bilder kunna ersättas av en 

lite längre text. Andra bilder som inkluderas i 

denna grupp är typen i bild 7. Här ger bilden 

oss mer information än vad som behövs för 

den enskilda uppgiften. Eleverna måste söka 

upp relevanta data på egen hand för att sedan 

kunna lösa tillhörande uppgift. 

 

 

 

 

 

4.1.4.3 Rumsinformationsbilder 

En rumsinformationsbild visar rumsliga relationer, spatial information, som är avgörande för lös-

ningen av matematikuppgiften. Denna sista kategori informationsbilder är mycket svår, för att inte 

säga omöjlig, att ersätta med text. Det är själva bildens konstruktion och utformning som är av 

betydelse för att kunna lösa uppgiften. Om en uppgift exempelvis uppmanar eleverna att mäta en 

triangels höjd mot den sida som är markerad som bas, så är det svårt att med text beskriva hur 

denna figur ser ut, utan att avslöja svaret på det som uppgiften frågar efter. 

 

I geometriavsnitt förekommer ofta rumsinformations-

bilder, bland annat faller alla mätningsuppgifter in 

under denna kategori (se bild 8).  

 

Bild 6: Komplex informationsbild (hämtad ur Undvall m.fl. 2008) 

Bild 7: Komplex informationsbild 

(hämtad ur Skoogh m.fl. 1991)  

Bild 8: Rumsinformationsbild (hämtad ur 

Carlsson m.fl. 2004) 
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Även uppgifter liknande bild 9 hamnar i denna 

grupp. Här är det viktigt hur alla sträckor förhåller 

sig till varandra och ett försök att beskriva bilden i 

enbart text skulle resultera i att delar av lösningen 

avslöjas eller göra texten mycket komplicerad.  

 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att den absoluta majoriteten av bilderna de analyserade läroböcker-

na innehöll kunde föras in under någon av ovanstående rubriker. Där vi såg svagheter i indelningen 

berodde det framförallt på att bilden kunde placeras under fler än en rubrik. Detta har att göra med 

olika tolkningar av bildens relation till texten i uppgiften, eftersom bildens funktion i sammanhang-

et avgör vilken beteckning bilden ges. 

 

4.2 Intervju med tre matematikboksförfattare 

I följande avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med tre läromedelsförfattare, här kallade A, 

C och D, samt en förlagsredaktör kallad B. De presenterades kortfattat i avsnittet 3.3.1 Urval i 

metodkapitlet. De teman vi använt till intervjuns frågor rörde bland annat bilders möjligheter och 

betydelse för lärandet, de hinder och problem som kan vara kopplade till bilder i matematikboken 

samt processen kring själva bildvalet. 

 

4.2.1 Ett historiskt perspektiv på matematikbokens bilder 

Författarna menar att matematikböckerna under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring. 

I dagens böcker är det både fler bilder totalt sett och mycket större andel bilder är i färg. En föränd-

ring som är tydlig och lätt att märka. 

 

Ja, det är mycket mer bilder nu. Mycket mera bilder. Mycket vackrare böcker. Och då var det 

mer så att man räknade femtio uppgifter likadana bara för att liksom nöta in det. Nu är det mer 

förståelsen som man tränar. Men bilderna har ju blivit mycket, mycket bättre framförallt. (C1) 

 

Även typen av bilder verkar ha ändrats, fotografier har blivit vanligare. Det uttrycks också att 

bilderna har fått en viktigare funktion nu än tidigare. De få bilder som fanns ‖förr‖ tjänade främst 

som dekoration i böckerna. Denna utveckling beskrivs så här av D: 

 

Förr var det nästan bara teckningar. Det är kanske den viktigaste skillnaden, nu är det nästan 

bara fotografier. Förr var våra bilder nästan bara för att det skulle vara en utsmyckning, för att 

Bild 9: Rumsinformationsbild (hämtad ur 

Undvall m.fl. 2001) 
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det inte skulle vara bara text. Och nu är de flesta bilder knutna till en uppgift. Att de är inte bara 

utsmyckning, de har en faktisk... de betyder något för själva uppgiftsinhämtandet så att säga. 

(D1) 

 

Bilderna har alltså blivit fler och används mer i uppgifterna. 

 

4.2.2 En bra bild 

Att kunna definiera vad som kännetecknar en ‖bra‖ bild är inget självklart. A funderar:  

 

Det beror på vilket syfte den har, om det är ett ritat stöd till matteförståelsen, eller ja, svårt att 

säga. Det beror på vilken funktion den ska ha. (A1) 

 

Det kom under intervjuerna fram att en bra bild är en bild som eleverna måste använda sig av för att 

lösa tillhörande uppgift. Bilden ska med andra ord innehålla information som inte finns i texten. 

Därutöver anses det viktigt att bilden är vacker.  

 

Den ska se trevlig ut för det första. Och man ska kunna hämta information från bilden.  [...] Så 

helst ska en bild vara både dekorativ och uppgiftslämnande om man säger så. Det tycker jag 

kännetecknar en bra bild. (D2) 

 

Vidare framkommer det att en bild som gör intryck på eleverna och därmed stimulerar och 

intresserar eleverna till både diskussion och nya tankar ses som något bra. 

 

Detaljerade bilder – sånt här tycker jag om! Man kan titta, man kan upptäcka saker i bilderna, 

man kan diskutera med eleverna. (C2) 

 

En av författarna poängterade att det inte är tillräckligt att använda enstaka bra bilder utan det är 

också viktigt att de olika bilderna tillsammans bildar en helhet som inte är för rörig. Ett enhetligt 

sätt att foga ihop bilder och text eftersträvas, en bra bild blir då en som passar in i helheten. 

 

Men en bra bild. För mig är det jätteviktigt att det ska kännas seriöst. Det ska liksom inte skära 

sig. (A2) 

 

Sammanfattningsvis, en bra bild anses vara en bild som ger ett stöd för förståelsen, ser fin ut i sam-

manhanget, ger information och uppmuntrar till diskussioner. Det är framförallt bildens effekt som 

eftersöks, inte främst en särskild typ av utseende. 
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4.2.3 Syfte och möjligheter med bilder  

När vi talar om vad bilder har för syfte och möjligheter framträder många varianter. I detta avsnitt 

följer en närmare beskrivning av bilders möjligheter. Att höja uppgiftens estetiska värde och öka 

elevernas motivation är ett par av dem. Dessutom talar författarna om bilder som en hjälp för att 

underlätta läsningen och förstå de matematiska begreppen eller innehållet i uppgifterna samt som en 

problemlösningsstrategi. Anknytningen till verkligheten och den förståelse för sammanhanget som 

bilder därmed kan ge är ytterligare en anledning att använda dem, liksom bilders möjlighet att 

hjälpa eleverna minnas. Så här beskriver A några av dessa syften: 

 

Bilderna har väldigt olika syften skulle man kunna säga. Det är ju dels det här med att förstå ett 

begrepp, och dessutom att förstå kontexten i en uppgift. Det är kanske lättare att förstå, om man 

är lite skraltig att läsa, så kan man förstå vad det handlar om i alla fall. Ibland kan det nog också 

vara bara för att det ska vara lite vackert, lite skönt och lite avslappnande. Det kan vara lite 

skönt att få drömma sig bort en stund. (A3) 

 

4.2.3.1 Ge estetiskt värde 

Det första syftet med en bild är att fungera som utsmyckning. Det har under intervjuerna fram-

kommit att just vackra bilder är något som kan göra innehållet både mer tilltalande och intressant 

för eleverna. 

 

[…] jag vill ju att man ska bli glad och man ska bli intresserad och man ska tycka det är vackra 

bilder. Så jag skulle gärna ha renässansmålningar eller vad som helst, bara för att det blir så fint. 

(C3)  

 

Vackra bilder i en bok kan dessutom påverka lärarna och vara det som gör att boken köps in. 

 

Om man går på en mässa så brukar man ju alltid som lärare bläddra igenom boken så här. Det 

säger mig ju ingenting... Jag fattar inte ett smack, vet inte hur det är tänkt, ingenting. Och det är 

jättesvårt. En mattebok kan man ju som regel inte bedöma genom att bläddra i den, utan det är 

när man kört den ett år med eleverna, då kan man säga: ja, det här var bra och det här var inte 

bra. Men däremot är det ju bra om man fastnar för boken. (C4) 

 

Det är viktigt att helheten tilltalar eleverna. De stämningar och de känslor man vill att matematik-

boken ska ha kan enkelt förmedlas med rätt bilder kombinerat med rätt färger. När bilden har en 

utsmyckningsfunktion är den inte nödvändig för att matematikuppgifterna ska kunna lösas, men den 

kan, som citat A3 beskriver ovan, ha en betydelsefull avslappningseffekt på eleverna. Det kom 
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också under en av intervjuerna fram att det var viktigt att eftersträva ett så lugnt och stämningsfullt 

bokuppslag som möjligt. B säger om intrycket av genomtänkta bilder: 

 

[…] det är en stämningshöjare och att det blir en lugn arbetsyta. Då behöver inte bilden i sig 

vara matte, även om den naturligtvis är knuten till området, till temat som en sida eller en upp-

gift handlar om. Den har kanske inte som uppgift att man läser ut specifikt någonting för det 

som man behöver räkna på. Men att den ändå är viktig för upplevelsen. (B1) 

 

4.2.3.2 Höja motivationen 

Det andra syftet vi sett med bilder är att de kan fungera motivationshöjande. För att lära behövs 

vilja och motivation. I alla intervjuerna kom därför helt naturligt elevernas motivation på tal. Om 

bilder påverkar motivationen och motivationen i sin tur är avgörande för elevers lärande har bilder 

därigenom, lite indirekt, en betydelse för elevers lärande. Ett sätt att fånga elevernas intresse är att 

använda kända personer och figurer på bilderna. C berättar att denna strävan funnits i arbetet med 

matematikboken: 

 

Engelskspråkiga böcker är oftast mycket häftigare […] då är det inte en man som går över gatan 

– utan då är det Batman som försöker ta sig över gatan! Det är lite mera nerv i det hela på nåt 

sätt. Så jag tänkte på vad jag kunde ha för nånting. (C5) 

 

Matematik anses sällan vara skolans roligaste ämne. Det är lätt hänt att det blir enformigt och 

mycket enskild räkning i boken. Beroende på vilka bilder som används kan matematikboken få ett 

roligare utseende. Om bilden sedan är detaljrik är det större chans att eleverna stannar kvar med 

blicken längre än vad de skulle ha gjort om den varit väldigt enkel. En annan fördel kan vara att 

plocka in bilder på saker eller människor som eleverna tycker är häftiga eller ser upp till. Med 

hjälp av färg kan man dra till sig elevernas blickar och undran lite extra. På detta sätt strävar C 

efter att fånga elevernas intresse: 

 

Matte anses ju trist va? Själva ämnet. Och det blir ju roligare om man får färgbilder i boken, om 

alla bilder är färgbilder till exempel. Och om man får lite puls, om man vänder blad och tänker: 

wow, vilken bild! – om det nu är en skateboardåkare eller vad det nu kan vara för någonting. 

[…] Man får liksom lite verksamhet på eleverna, att de ser fram emot att vända blad. (C6) 

 

Ökat engagemang är motiverande. Man kan med en bild knyta an innehållet i matematikböckerna 

till andra ämnen eller elevernas allmänbildning och därmed försöka engagera eleverna i räknesitua-

tionen. A berättar hur de har försökt illustrera uppgifter på ett sätt som kan hjälpa eleverna att förstå 
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något om hur människorna levde förr: 

 

Ja, och jag tycker det är ett exempel på hur illustratören har lyft innehållet, det matematiska, det 

blir mer intressant tror jag eleverna tycker och det här är ju även en bild som gör att man förstår 

tidsmiljön bättre när de ser de här äldre människorna. Det här tycker jag är ett exempel på att 

man tar användarna på stort allvar liksom, även i att det ska vara vackert att jobba med. (A4) 

 

4.2.3.3 Hjälpa lässvaga elever 

En tredje möjlighet med bilder är att underlätta för de lässvaga eleverna genom att låta läsningen 

minimeras och istället ge informationen ur en bild. En längre text ersätts alltså med en bild. 

 

[…] ofta behöver man ju ingen text utan bara en fråga: vad får man betala för soffan? Istället för 

en text: en soffa kostar si och så mycket, och sen: Lena får 40% rabatt, så är det bara en skylt: 

soffa, priset, nu 40% rabatt. Då är ju texten: 'vad kostar soffan?'. Tre ord istället för tre långa 

meningar. (D3) 

 

I och med att eleverna hämtar relevanta data direkt ur bilderna kan de sedan koncentrera sig på att 

träna sina matematiska kunskaper istället för att öva sin läsförståelse. Det underlättar exempelvis för 

elever med dyslexi och elever som har svenskan som andraspråk. D konstaterar att många elever är 

‖textsvaga‖ idag och resonerar därefter vidare: 

 

Och det är klart för en sådan elev som har dyslexi måste det ju underlätta att det inte är så 

mycket text, för det är ju i alla fall matten som är det viktiga. Det är ett skäl till att vi har kortat 

ner texterna och hänvisar mer till bilderna, på grund utav de här eleverna [...] Och det är precis 

samma sak när det gäller invandrarelever, de som kan dålig svenska. De kan vara jätteduktiga i 

matte men de förstår inte orden. Men begränsar man då texten och hänvisar till bilden så blir det 

lättare för dem. De får verkligen träna matten. Inte träna på att läsa och förstå en text, vilket i 

och för sig är viktigt, men det är ju viktigt också att de kommer in på själva matematiken. (D4) 

 

Användandet av bildspråket är utbrett i verkligheten omkring oss. Vi möts hela tiden av bilder som 

innehåller information vi läser av, något helt naturligt att göra i vår vardag och som med hjälp av 

bilder även kan göras till något naturligt i matematiken.   

 

Tittar man i verkligheten, i det verkliga livet, så är det väldigt mycket bilder man utgår ifrån då 

man ska göra en beräkning. Tittar man på annonser till exempel, eller skyltar i skyltfönster […] 

det är ju en bild. Och vi är ju väldigt vana att titta på bilder också, så att det finns många skäl till 

varför vi har plockat in mer bilder. Men det är kanske framförallt det här med läsförmågan. (D5) 
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4.2.3.4 Få matematisk förståelse 

Bilder kan alltså vara en hjälp för att öka läsförståelsen. Det fjärde syftet vi kommer in på handlar 

istället mer om förståelsen av själva matematikinnehållet och om att bilder gör situationen, som 

uppgiften beskriver, mer lättbegriplig. 

 

Dels så är en rent matematisk bild ett stöd för matteförståelsen. Sedan är den ett stöd till 

kontexten, vad det handlar om, något som gör att jag lättare förstår sammanhanget. (A5) 

 

En bild kan även underlätta för eleverna när nya avsnitt eller begrepp introduceras. Den kan i 

många fall fungera som ett stöd för att troliggöra och tydliggöra det man vill att eleven ska förstå 

och lära sig.  

 

Det är väl inget bevis på cirkelns area, men man kan troliggöra arean med hjälp av att rita de här 

kvadraterna. Genom att först göra en inskriven cirkel och sen en omskriven cirkel så kan man 

troliggöra att den är mindre än fyra och större än två. Den borde alltså vara ungefär tre. Utan 

bilden till det här skulle det vara svårt att förstå någonting. (A6) 

 

Att på olika vis presentera matematikkunskap i en lättbegriplig form är alltså en viktig poäng med 

bilder. 

 

4.2.3.5 Vara en problemlösningsstrategi  

Bilder, däribland bilder elever ritar själva, kan som ett femte syfte också utgöra en ypperlig 

problemlösningsstrategi, ett sätt att ta sig an och bearbeta en klurig uppgift. D sammanfattar 

det så här: 

 

[…] här presenteras alltså metoder för att lösa ett problem och där det första, det är 'Rita en 

figur'. Så att man ritar bild på problemet. [...] 'Gör en tabell' är också att rita, och 'Rita diagram'. 

Så det här med att rita överhuvudtaget är ett väldigt, väldigt bra sätt att lösa problem på. (D6)  

 

Bilder man ritar kan göra matematikuppgifter, som till en början låter komplicerade, mycket enkla 

att lösa. De kan också hjälpa till att undvika lömska räknemisstag. D ger ett exempel på detta: 

  

Ofta ser man ju lösningen, inte bara att man kommer igång, utan att man ser lösningen. Ta bara 

det här typiska exemplet med att man har 6 lyktstolpar som står i en lång rad – avståndet mellan 

den första och den sista är 30 meter. Hur långt är det mellan stolparna? De flesta tänker 30 delat 

med 6, det är 5 meter, men om man ritar ser man ju att det är 5 avstånd inte 6. Det ser man ju 
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direkt då när man ritar bild. Ofta är ju problemet själva lösningen. Och ofta är det så att man 

kommer igång genom att rita en figur. Speciellt viktigt är det här när det gäller geometri. (D7) 

 

4.2.3.6 Ge verklighetsanknytning 

Bildernas sjätte syfte är att hjälpa till att locka fram elevernas intresse och få dem att vilja arbeta 

med matematikinnehållet som ligger framför dem. Författarna berättar om vägar att lyckas med 

detta, exempelvis genom att försöka sätta sig in i och hänvisa till ungdomarnas egen kultur: 

 

Mitt förslag till förlaget var att man skulle kanske undersöka lite närmare just vad tonåringar är 

intresserade av. Och kanske knyta deras kultur lite hårdare till en ny mattebok. Man kan ju inte 

göra en trendig mattebok, men man kan göra den ändå lite... jag vet inte... men det räcker inte 

att lägga in en bild på en mobiltelefon. (C7) 

 

Det är en stor fördel att använda händelser hämtade från elevernas egen vardag för att få dem 

intresserade. Bilden fungerar då som en bro som ska knyta ihop elevernas vardag, det de känner 

igen, med matematiken som är abstrakt och okänd för dem. Om man med bilder lyckas visa denna 

koppling för eleverna hjälper det dem att förstå nya begrepp. A beskriver bildernas betydelse: 

  

Till vardagsförpackningarna här måste vi ha bilderna. Så går man sedan vidare till 

matteförståelsen, men det ska vara via det de känner igen. […] Att gå från vardagen till det 

matematiska gör vi ju även när det gäller volymenheterna. Man går från liter, för det kan de 

oftast, sedan kommer man in på kubikcentimeter och kubikmeter. […]Det är som att koppla 

något vardagligt till något abstrakt. (A7) 

 

Bilderna hjälper eleverna att ta steget från det konkreta, som de känner igen, till det abstrakta. 

Bilder kan också genom associationer underlätta kopplingen till sådant eleverna redan känner till, 

för att få en känsla för ett nytt begrepp som introduceras. A ger ordet hektar som exempel: 

 

Som en sån här bild då [bild på jordbrukslandskap med skog i kanten], dels är den ju kanske lite 

vilsam, men man förstår också att när man pratar om hektar – då är det skog eller det är åkrar. 

(A8) 

 

4.2.3.7 Stötta minnet 

Den sjunde och sista möjligheten de intervjuade författarna tar upp med matematikbokens 

bilder är att de kan fungera som stöd för minnet. Genom att engagera bildminnet får eleverna 

hjälp att bättre komma ihåg innehållet än om de bara hade haft en text att luta sig emot. Här är 
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det framförallt elevernas egenhändigt ritade bilder som kommer på tal: 

 

Jag vill att alla elever ritar när de tänker. Om man ska ha en sådan här sammansatt figur till 

exempel och man ritar kvadraten fyra gånger fyra. Det är ju för att illustrera, om man bara 

skriver saker och ting så minns man inte lika mycket som om man tittar på det [pekar på en bild] 

samtidigt. Man bearbetar ju bättre när man har en bild. (C8) 

 

Att man minns mer med hjälp av bilder, och att bearbetning av olika matematikområden blir bättre 

när text och bilder arbetar tillsammans, handlar mycket om att fler sinnen används på en och samma 

gång.  

 

Man tar in mycket mer genom bild. Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord, och det stämmer 

ju. Det är generellt sett oerhört viktigt med bildspråket i en lärobok. Man hämtar ju mycket 

förståelse ifrån en bra bild. (B2) 

 

Mycket talar alltså, sammanfattningsvis, för att bilder kan både höja och underlätta matematiken för 

eleverna genom förtydliganden, verklighetskoppling, minneshjälp och variation. Bara genom att 

vara ett alternativt sätt att visa matematisk information kan det finnas chans, för elever som behöver 

det, att få ‖tänka med pennan‖. 

 

4.2.4 Hinder med bilder 

När vi gick över till att tala om bilders eventuella nackdelar var det i början svårt för författarna att 

komma på några.  

 

I: Finns det någon baksida, nackdel, med att använda bilder i boken? 

- Nä, det tycker jag inte. (C9) 

 

Efter ett tag märkte vi dock att de inte bara uttalade sig positivt om bilder. Bilder kan även stjälpa 

elevers lärande. Här nedan har vi sammanställt och beskrivit de fem hinder som nämndes. Bland 

annat framkom det att bilder kan vara distraherande. Det är också en risk att bilder kan förvilla 

eleverna eller förmedla flera olika saker. En annan risk man tar vid användandet av bilder är att de 

förr eller senare blir inaktuella. Slutligen finns risken att elever, som är alltför beroende av bilder 

som hjälpmedel, får svårt att klara av matematiken när hjälpmedlet tas bort. 

 

4.2.4.1 Distraherande bilder 

Ett av de tydligaste hinder vi kunde urskilja, som alla författare uttryckte, var att bilder kan vara 
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distraherande för eleverna. Om det används ett stort antal bilder på en och samma sida eller om 

bilderna består av för många olika färger som inte är välkomponerade kan intrycket upplevas som 

väldigt rörigt. Det blir då alltför mycket intryck på en och samma gång som eleverna måste bearbeta 

och det kan leda till att eleverna tycker dessa uppslag är svåra att arbeta med.      

 

Mmm, jag tror att det kan bli jätterörigt. Och om det är för mycket färger […] Jag tror det kan 

finnas elever som har svårt, får spader. När vi gjorde det här så tyckte vi, det är väl chickt och 

glatt och färggrant. Men det är för jobbigt alltså. Det blir bara en massa färger, det blir för svårt. 

(A9) 

 

Förutom att det kan bli väldigt rörigt med för mycket färg har det under intervjuerna framkommit 

att man ska vara försiktig med att trycka text direkt på bilderna eller på färgad bakgrund. Även det 

kan bli distraherande för eleverna, framförallt för elever med olika svårigheter, när det kommer till 

att läsa och förstå texten.  

 

Där får man ju vara försiktig så att inte texten blir svårläst, det finns den risken när man inte har 

vit bakgrund. Att det blir svårt att läsa, det finns ju elever som har lite, som är lite synsvaga, så 

att man får vara lite försiktigt med såna här stora [bakgrunds-]bilder. (D8) 

 

På samma gång som foton är mer verklighetstrogna och därmed hjälper eleverna att förstå, så kan 

foton även upplevas rörigare än tecknade bilder vilket snarare är ett hinder än en möjlighet. Anled-

ningen till att det blir rörigare är att ett foto generellt är mer detaljrikt än vad en tecknad bild är.  

  

[…] vi ville ha väldigt mycket illustrationer, ritade bilder mer än foton. För vi tänkte då att det 

här [pekar på ett foto] är mer rörigt på något vis, en ritad bild är mer lugn. (A10)  

 

4.2.4.2 Vilseledande bilder 

Ett andra hinder, som en bild kan utgöra, är att den enkelt kan lura eller förvilla eleverna. Det kan 

bland annat handla om att bilders proportioner inte stämmer med verkligheten. Detta gör det svårt 

för eleverna att förstå uppgiften till fullo eftersom kopplingen till verkligheten, som var meningen 

att hjälpa eleverna, istället stör dem. 

 

[…] det här var nog inte den bästa illustrationen dom gjort. Dom är ju för stora dom här [pekar 

på förpackningar som är avbildade i onormala proportioner i förhållande till omgivningen], dom 

ser för stora ut liksom. (A11)  
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Eleverna luras att dra nytta av sin egen erfarenhet genom att titta på bilden men den rimlighets-

bedömning de då gör stämmer inte. 

 

4.2.4.3 Värderande bilder 

När en bok skrivs och bilderna väljs ut finns det mycket att tänka på. En sak som inte får glömmas 

bort är att bilder kan förmedla mer än just det som författaren hade tänkt att den skulle göra. 

 

En bild kan ju förmedla något annat [än vad det är tänkt][…] Den förmedlar ju mycket 

värderingar, det kan ju en bild göra. (A12) 

 

Mer om hänsyn till värdegrund och jämställdhet finns att läsa i stycket 4.2.7.2 Jämställdhet i 

avsnittet om att välja bilder.  

 

4.2.4.4 Inaktuella bilder 

Det finns en risk att bilder, och då framförallt fotografier på människor, blir inaktuella och otids-

enliga snabbt. Det är med andra ord svårt att bara med hjälp av bilder göra boken modern och 

lockande för eleverna. 

 

Men jag hade en tjej på bilden också, med en basketkeps med ett nummer på. Och då sa 

förlaget: nej, aldrig tjejer, eller människor överhuvudtaget på ett bokomslag, för de blir gamla. 

När man ser dem ett tag så blir det väldigt slitet, menade de på, och kläder och sånt är mode. 

(C10) 

 

Ju mer förlaget satsar på att göra böcker som innehåller ‖det senaste‖ desto större är risken att 

boken lika snabbt uppfattas som förlegad. 

 

[…] man vill ju vara aktuell, samtidigt så vet man att rätt som det är så är vi jätteinaktuella när 

vi är aktuella. (A13) 

 

Om en bild inte känns aktuell för eleverna finns det en risk att den tappar vardagsanknytningen som 

det var tänkt att bilden skulle ge. Istället för att vara en väldigt ‖häftig‖ och modern bok som elever-

na kan relatera till blir den istället omodern.   

 

4.2.4.5 Alltför hjälpande bilder  

Om eleverna har vant sig vid att ha bilder till uppgifterna kan de stöta på svårigheter vid räkne-

uppgifter som endast innehåller text. Hinder nummer fem handlar alltså om att bilder kan underlätta 
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för mycket, så att läsningen av matematiktext inte tränas i tillräcklig grad. Detta kan märkas vid de 

obligatoriska nationella proven som inte innehåller speciellt många bilder. Här kan elever, som i 

vanliga fall klarar av matematiken bra, göra fel på grund av brister i läsningen. D säger, angående 

de nationella proven: 

 

[…] det är ju så att de är fortfarande ganska textrika. Det förekommer förstås en del bilder 

men… en nackdel kan i så fall naturligtvis vara att är de vana vid att bara få bilder, och upp-

gifter knutna till bilder, då kan de bli lite stressade när det blir mycket text. (D9) 

 

D fortsätter med att berätta om uppgifter som är alltför tillrättalagda och därmed kan försvåra för 

eleverna. När eleverna sedan möter en uppgift som inte är tillrättalagd på det vis de är vana vid blir 

de osäkra, och många gånger tvekar de då inför hur den ska lösas. 

 

Den nackdelen kan man ju möjligen upptäcka att tillrättalägger man för mycket då får de 

problem sen då när de möter uppgifter som inte har någon bild så man får vara lite försiktig att 

inte ha bilder till allting utan eleverna måste själva skapa sina bilder också. Det tror jag är 

viktigt och det har jag nog försökt att tänka på. (D10) 

 

Skolmatematiken blir allt abstraktare ju äldre eleverna blir och de behöver kunna klara av också 

denna mindre konkreta matematik. Som för andra hjälpmedel gäller det att även bildhjälpmedlet bör 

vara tillfälligt. Det får inte bli så att eleverna blir alltför beroende av det, eller att de undviker att 

lära sig alternativa lösningssätt. Det här är en risk A noterat:  

 

Man uppmanar dem, det är klart att de ska göra olika lösningar och så, men i slutändan är det ju 

så att de ska kunna matematiken. Ibland kan jag tycka att det tappas bort. Att allt blir okej på 

något sätt. Och det är det väl, men det har ju olika kvalitéer. Det här [ritad lösning] kan ju vara 

väldigt elegant och bra, ibland, men när vi sitter och ska förstå det här när vi håller på med 

algebraiska förenklingar och sådär, då kan vi kanske inte rita så lätt. Utan då måste vi hamna i 

det här [formellt tecknad matematik] på något sätt. (A14) 

 

Det finns, sammanfattningsvis, en del betydelsefulla saker att tänka på innan man använder bilder. 

Distraktionsmomentet, risken att vilseleda eller förmedla oavsiktliga värderingar, liksom att und-

vika alltför trendiga bilder och att tillrättalägga för mycket, är risker som pekar på att bilder kan 

utgöra hinder för lärandet om de används helt oreflekterat. 



  

50 

4.2.5 Betydelse för lärandet 

Bilder anses spela en viktig roll för matematiklärandet. När eleverna ska lära sig nya saker, på 

exempelvis områden som bråkräkning och geometri, framstår illustrationerna i det närmaste 

oumbärliga. Ofta handlar det då om elevernas egna bilder, som de ritat eller konstruerat själva. 

Bilderna kan framställa och presentera en lösning på ett enkelt och självklart sätt. A uttrycker det:  

 

Ja, betydelse tror jag de [bilderna] har. Absolut. Men främst när man tänker sig bråk och 

geometri. Vi som kan den här matten, vi ritar ju oftast våra lösningar. Så blir det så elegant och 

bra. Vi ritar våra procentlösningar och så delar man i 50 % och så har man fått en fin lösning hur 

enkelt som helst på papper. Så det är jätteviktigt med bild, det är det. (A15) 

 

Matematikämnet tränar det analytiska tänkandet och bilder kan på olika sätt öva förmågan att välja 

ut relevanta fakta. Genom att erbjuda eleven mer information än vad som behövs för en enskild 

uppgift, eller genom att inte visa exakt vilken illustration som hör till vilken uppgift, krävs en viss 

slutledningsförmåga av eleven. I sin bok har D arrangerat sådana situationer för eleverna: 

 

Att man inte bara har en bild, utan man måste först välja rätt bild. Man har många bilder att välja 

mellan. Och där tillkommer ju den förmågan jämfört med en uppgift där man har bara en enda 

och man vet att det är den här bilden det handlar om. (D11) 

 

Bilder är alltså av betydelse för lärandet. Framförallt då nya saker introduceras och om bilderna 

används på ett ‖bra‖ sätt. Fler anledningar till varför bilder har betydelse för lärandet presenterades 

som möjligheter och hinder med bilder.  

 

4.2.6 Inflytande över bildvalet 

Själva processen med att publicera en bok är väldigt tidskrävande och det är ofta många personer 

involverade. Både förlaget och författarna har del i att framställa det färdiga matematikläromedlet. 

Författarnas huvudansvar ligger framförallt på att skriva texterna. På förlaget finns redaktörer som 

är specialutbildade på bland annat bildhantering.  

 

4.2.6.1 Förlagets inflytande över bildvalet 

Under hela processen med att ta fram ett läromedel är det en dialog mellan förlaget och dess redak-

törer och författare. Det händer att förlaget styr vilken typ av bilder som ska tryckas på sidorna i 

boken, men vanligtvis är det författaren som formulerar uppgifterna och beskriver vilken bild som 

passar till dessa. 
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Ibland kan man säga att det här ska vara en rektangel, men det vore jättekul om den vore lite 

vacker, i form av en matta eller så. Och då kanske det kan bli så, men det finns ju personer som 

är mycket kunnigare än mig på att ta fram bilder och vi har ju illustratörer som ritar [...]. Jag 

sitter ju inte och ritar de fina figurerna – det är ju proffs som gör det. (A16) 

 

Förlaget skickar sedan boken på tryck och lägger därmed rent praktiskt sista handen vid läroboken. 

Det verkar dock vara olika i vilken grad de använder denna möjlighet att ändra på bilder och upp-

gifter som författarna valt. C berättar: 

 

Och då sa man från förlaget: nja, det är väl inte så häftigt. Golf är ju väldigt inne. Så då strök de 

min hästsport och så puttade de in golf som de själva gjorde... Så kan det också vara. 

I: Men du var tvungen att godkänna det sen? 

Ja, jag är ju helt maktlös. 

I: Du är det? 

Ja, så är det. Det är alltid förlaget som har sista ordet. (C11) 

 

Den upplevelse C berättar om skiljer sig från hur D beskriver saken: 

 

Det är hela tiden ett samarbete fram och tillbaka med redaktören man jobbar mot. Men som 

författare föreslår man vilka bilder det ska vara och då kan ju de ha synpunkter: 'nej det passar 

inte, vi vill ha det här istället', men oftast gör de som man vill. (D12) 

 

4.2.6.2 Författarnas inflytande över bildvalet 

Författarnas huvudsakliga arbete är, som sagts tidigare, att formulera uppgifterna. Hur mycket de 

sedan medverkar i besluten kring bokens slutliga utformning verkar variera. Det förekommer att 

författarna gör bildförlagor, att de ritar helt själva, och att de håller sig mer eller mindre utanför 

bildvalet eller bara i ord beskriver bilderna de vill ha. A håller sig främst till skrivandet, men är med 

och diskuterar bilderna: 

 

[…] det som vi författare gör är ju då att vi sitter och skriver på datorn. Vi gör ju inte bok, men 

sen kan vi ju tycka att så här ska genomgångsrutan se ut och ibland kan man ju ge förslag på att 

så här borde en bild se ut. Och är det exempelvis en rektangel eller en triangel, sådana typer av 

bilder, då ritar vi för hand, en skiss på hur det är tänkt att vara. Och sen skickar vi in det till 

förlaget. (A17) 

 

Alla författare vi intervjuat har på ett eller annat sätt bidragit med bilder till sina böcker. De har 
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använt sig av privata fotografier och/eller gjort egna illustrationer. C lade till illustrationer redan i 

manuset till boken och berättar så här om sitt arbete med matematikbokens bilder: 

 

[…] den här bilden till exempel den är nog inköpt för att det var den jag hade lagt in... Och den 

här bilden har jag gjort själv... och den här är från fysikboken... som [förlaget] har gett ut också. 

Den här är från en bok i navigation... och det här är ju ett sjökort. Så de här hade jag lagt in [i 

manuset] och då köpte de in dem från just den navigationsboken och från Sjöfartsverket köpte 

de in just det där lilla sjökortet. Så jag byggde hela tiden boken så man såg ungefär hur mycket 

uppgifter som fick plats på varje sida. (C12) 

 

Ofta provar författarna hela eller delar av boken innan den ges ut. Det är då den färdiga helheten 

med både text och bild som testas i skolan. Däremot är det inte någon av författarna som specifikt 

provat ut olika bilder. 

 

Naej, egentligen inte. Inte specifikt att vi... Nej det kan jag inte säga att vi gjort. Däremot har vi 

under alla år testat böckerna innan vi gör en färdig bok. Så gör vi en försöksupplaga först och 

testar så att den har funkat, men inte just att vi har testat bilderna. (D13) 

 

4.2.6.3 Uppgifter som blir illustrerade 

Att bilder kan ha en viktig betydelse är välkänt, det är dock inte alltid lätt att sätta fingret på vad 

som avgör att en viss uppgift skulle vinna på att kompletteras med en bild. Författarnas huvud-

uppgift är att skriva texterna, men de har också den matematiska kompetensen och kan avgöra till 

vilka uppgifter det bör läggas en illustration, något som förlagets redaktörer kan sakna. 

 

I: Säger du vilka [uppgifter] du vill ha illustrerade?  

Ja, det väljer jag. Så är det. Det kan ju vara så att dom byter ut en bild mot någon som dom tycker är 

bättre. Men annars är det författaren. (C13) 

 

Det är nästan alltid en fördel att ha bilder till uppgifterna, förutsatt att bilderna är bra. Egentligen 

skulle alla uppgifter kunna illustreras på ett eller annat vis, menar en av de intervjuade författarna. 

Men, att beskriva hur själva valet går till, hur man avgör att en viss uppgift ska sammanföras med 

en bild, det är svårt: 

 

[…] jag vet inte, det är väl känsla. (C14)  

 

En situation som kan avgöra att det blir en bild till uppgiften är om man, med hjälp av en bild, på ett 

bra sätt kan anknyta till elevernas redan kända vardag och på så vis dra nytta av elevernas förförstå-
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else i uppgiften. Rymdgeometrin är ett område där mycket kan illustreras med föremål som finns 

omkring oss. 

 

Geometri överhuvudtaget har vi verkligen försökt illustrera på ett helt annat sätt genom att ta 

uppgifter ur verkligheten. [...] jag har försökt hitta saker i verkligheten, istället för att ta och rita 

en vanlig cylinder så avbildar man en burk. Det blir ju inte en annan typ av uppgift men det blir 

lite roligare med en mera verklig typ av bilder: En kakform, en popcornstrut och en glasstrut... 

Man känner igen sig. (D14) 

 

Matematikböcker tas alltså, sammanfattningsvis, fram gemensamt av författare och förlag. Fördel-

ningen av inflytandet över bilderna skiljer sig dock åt en del. Människor med flera typer av kompe-

tens samverkar för att hitta bilder som på bästa sätt ska stämma med uppgifterna.  

   

4.2.7 Faktorer som styr vid bildvalet 

Det finns olika strategier för att välja bilder. Intervjuerna med författarna visar att man kan utgå från 

framförallt fem olika faktorer då man tar beslutet. Det handlar om bildens färger och innehåll som 

ska skapa en helhet med boken i övrigt, olika jämställdhetsavväganden, ekonomiska faktorer, 

matematikuppgiftens innehåll, och slutligen bildens format, som också kan ha betydelse för om just 

den väljs ut och trycks i boken. 

 

4.2.7.1 Sammanhållande tema 

För att hålla ihop utseendet på läroboken till en helhet har ett par av författarna valt bilder utifrån ett 

visst tema. Detta tema kan bygga på att man använder en viss färgskala, eller på innehållet i bilder-

na. Att matematikavsnittet och bildernas innehåll passar ihop beskriver C så här:  

 

[…] det är matematikens historia här som inledning. Och det är ju trevligt med pergament då 

som inramning av uppgifterna, och lite fotografier. Så det här tycker jag är helt okej. (C15) 

 

Rätt färgsättning kan också göra att boken ger ett lugnare intryck, till exempel genom att färgerna 

på ett siduppslag är koordinerade. A beskriver hur noga de varit med färgvalet: 

 

Så det liksom harmoniserar med det här på något sätt. För vi tyckte det stack ut så väldigt, det 

var inte snyggt. Så faktiskt har vi försökt jobba även med färg och form på den 'petnivån'. (A18) 

 

4.2.7.2 Jämställdhet 

Alla författarna tar också på ett eller annat sätt upp jämställdhet som en viktig del att ta hänsyn till 
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då man väljer bilder. Det innebär till exempel att det ska finnas lika många pojkar som flickor 

avbildade. Det är även viktigt att försöka få en bra balans mellan svenska namn och invandrarnamn:  

 

Man får ju ha listor på de namn man använt till exempel, och se till att man har invandrarnamn, 

att man har flickor och man har pojkar varvat, och så vidare, så att man inte snöar in på 

någonting. (C16) 

 

Förutom namnet på de porträtterade människorna gäller det också att tänka på hur de avbildas, vad 

som händer i bilderna, så att inte bara figurer av det ena könet är aktiva och de andra framstår som 

passiva. 

 

Det kan ju inte bara vara så nu att flickorna sitter vid datorn. Pojkarna måste ju också få göra. 

Det var också någon undersökning där man visat att pojkarna är aktiva medan flickorna sitter 

och tittar på. Och då måste man ju försöka vara medveten om det så man försöker jämka det där. 

Men samtidigt får det ju inte bli så att pojkarna aldrig får göra någonting. Det där måste man ju 

tänka på. (A19)  

 

Författarna är alltså medvetna om att bilder speglar värderingar och jobbar därför aktivt med att 

hitta bilder som sänder rättvisa signaler.  

    

4.2.7.3 Ekonomi 

Vilka bilder som används är också en ekonomisk fråga. Allt kostar pengar och när bilder väljs ut har 

det alltså betydelse hur mycket förlagen anser att de kan satsa på de olika böckerna. Ett alternativ 

verkar vara att förlaget gör ett avtal om en större mängd bilder som de sedan kan använda fritt. Det 

förekommer också att rättigheterna till enskilda bilder köps in. 

 

[Förlaget] har köpt massvis med bilder på någon cd-skiva som de sedan får använda hur mycket 

som helst. Det kan man nästan se, vissa bilder kan jag se att det är samma som i en annan 

lärobok någonstans. Men sedan kan man ju köpa vissa bilder också, om det är något speciellt, 

som den här tror jag var väldigt dyr till exempel. (A20) 

 

4.2.7.4 Uppgiftens matematikinnehåll 

Många gånger är det trots allt matematikinnehållet som avgör vilken bild som väljs.  

 

Uppgiftens innehåll styr ju hur bilden ska se ut såklart. (D15) 
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Det kan variera, men i de flesta fall är det uppgiften som skrivs först, och därefter läggs bilden till.  

 

[…] uppgifter först. Men jag har hela tiden... jag tänker väldigt mycket i bilder när jag gör 

uppgifter, så att jag hade ju en idé om hur det skulle se ut innan jag skrev den. (C17) 

 

Däremot kan idén till uppgiften ha kommit ur en bild. Inspirationen författaren får är inte sällan 

hämtad ur bilder även om det sedan inte behöver vara just dessa bilder som hamnar i matematik-

boken. D berättar om en idé: 

 

[…] det här är också ett exempel på hur en bild kan styra en uppgift: Oftast så när man ser 

sådana här SIFO-undersökningar och liknande ser man logotyper för partier. Folkpartiet, nu har 

de ökat eller nu har de minskat... Och då gör man en uppgift på det. I och för sig, här finns det 

ingen information i bilden [...] men man kan få idén från bilden på logotypen i alla fall. (D16) 

 

Det händer dock ibland att det faktiskt är just en viss bild författaren eller redaktionen gärna vill ha 

med i boken och därför får matematikuppgiften anpassas till bilden: 

 

[…] ibland kan det ju vara så att, det är ju inte så ofta, men det har hänt att man har en fin bild: 

'Gör en uppgift till den här bilden.' Det har hänt ibland. (A21) 

 

A fortsätter: 

 

Så ibland kan ju faktiskt bilden komma först, man ser något kul som vore roligt att göra något 

med. (A22) 

 

Mycket av bildvalet framstår som intuitivt, författaren beskriver hur det är en känsla för vilken sorts 

bild som kommer att fungera bra tillsammans med uppgiften. D säger till exempel: 

 

Det är ju när man sitter och skriver, det är då man kommer på: jamen här skulle det nog passa 

med ett sådant här bilduppslag eller här passar det med en specifik bild till just den här 

uppgiften. Men det är inget man sitter och planerar i förväg, inte jag i alla fall, inte vi. Vi har ... 

ja, ibland så passar det ena, ibland så passar det andra. (D17) 

 

4.2.7.5 Bildformat 

Ibland är det helt enkelt så att en tom yta behöver fyllas ut och en bild sätts då in av den anledning-

en. Det kan exempelvis handla om tillfällen då man vill inleda ett nytt avsnitt överst på en ny sida 

och därför hoppat fram dit utan att fylla föregående sida. Förutom att välja bilder som har en 
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koppling till olika uppgifter kan det alltså vara så att man väljer bild efter formatet och storleken. A 

berättar: 

 

Så, ja, den har ju kanske flera syften, dels är den ju till den [uppgiften] då, men sen också att här 

fanns det plats och vore lite kul. Här skulle man kunna ha en bild som gick tvärs över liksom. 

(A23) 

 

D har också varit med om att bilder valts för att täcka en tom yta. 

  

[…] förlaget har ju varit väldigt noga med att när de startar ett nytt avsnitt att de börjar högst 

upp på en ny sida och då blir det ju ibland en halv sida över och då gäller det att fylla ut den 

med någonting och då hittar man ofta på en trevlig bild. (D18) 

 

Att ha som princip att fylla alla tomrum med bilder är dock inte bra, i vissa fall är det en fördel att 

inte infoga en bild. Ibland kan siduppslaget vinna på att vara luftigt, det ger ett ‖lugnare intryck‖ 

och därför måste man våga lämna tomma ytor ibland, ‖våga ha vitt‖. A beskriver hur effekten av ett 

luftigt uppslag kan bli: 

  

Ja lite mer vilsamt liksom, än om man skulle ha en massa olika färger. Vi hade plats kvar, så blir 

det ju också ibland. 'Nu har vi plats, vad ska vi göra här? ' Då kan man ju ha vitt, det ska man 

våga ha också. Det behöver inte fylla upp varenda sida, utan de kan också få jobba, och sen är 

det klart, vad skönt. Nu kan jag andas ut. (A24) 

 

Ett antal faktorer har betydelse för vilka bilder som hamnar i elevernas böcker. Den ekonomiska 

aspekten är en, och matematikinnehållet är en annan, mycket viktig, faktor. Anpassning till boken 

som helhet kan vara avgörande liksom hänsyn till jämställdhetssignaler bilden sänder och ibland 

även bildens eget format. 

 

4.3 Sammanfattning 

För att få en översikt över resultatet av vår studie skapade vi en figur. Vi har ur vårt resultat sett att 

bilder har betydelse för lärandet. I den vänstra spalten finns de olika faktorer som påverkar valet av 

matematikböckers bilder. Här är det hänsyn till faktorer som sammanhållande tema, jämställdhet, 

ekonomi, matematikinnehåll samt bildformat som spelar in. När bilderna sedan är valda har de olika 

pedagogiska funktioner för de uppgifter som hör till. Dessa pedagogiska funktioner var 

utgångspunkt när de fyra huvudkategorierna av bilder, i nästa spalt, skapades: dekorationsbild, 

strukturerande bild, faktabild och informationsbild. Vi har ur vårt resultat också kunnat se att 
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bilderna, enligt tredje spalten, kan utgöra möjligheter och hinder, som i sin tur påverkar elevernas 

upplevelse av bilden och deras lärande. 

       

 

Ett antal faktorer påverkar valet av bild. Förlag och författare väljer med hänsyn till dessa 

faktorer ut bilder av olika sort att använda i matematikboken. Bilderna medför möjligheter 

och/eller hinder för elevernas matematikarbete, vilket underlättar och/eller försvårar lärandet. 
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5. Diskussion  

I följande kapitel tar vi upp och diskuterar resultatet, som framkommit genom bildanalys och 

intervjuer, i relation till litteraturbakgrunden. Utgångspunkten är våra tre frågeställningar och 

diskussionens tre första avsnitt behandlar dessa. Slutligen tar vi upp funderingar kring en eventuell 

fördjupning av studien samt tankar om det vi upplever som relevant vidare forskning. 

 

5.1 Hur bilder funktionsmässigt skiljer sig åt 

När vi började göra vår kategorisering av bilder och text hade vi en idé om hur den skulle kunna 

komma att se ut. För oss kändes det på något sätt självklart att kunna göra en indelning utifrån 

bildens funktion i matematikuppgiften. Att bilder används för olika syften uppfattade vi som något 

givet. Efter mycket arbete med att skapa så tydliga kategorier som möjligt såg vi sju bildkategorier 

utkristalliseras: dekorationsbilder utan uppgiftsanknytning, dekorationsbilder med uppgiftsanknyt-

ning, strukturerande bilder, faktabilder, enkla informationsbilder, komplexa informationsbilder och 

rumsinformationsbilder. Det har dock visat sig vara ganska knepigt att hitta forskning som stödjer 

vår indelning, som alltså bygger på bildens förhållande till texten. En stor anledning är förmodligen 

det Selander (1991) pekar på: det saknas helt enkelt forskning i någon större utsträckning att få tag 

på när det kommer till relationen text – bild. Största delen av litteraturen som finns att tillgå, och 

som vi har redogjort för i litteraturbakgrunden, är forskning som rör enbart bild. Dessutom utgår 

denna forskning till stor del från bildernas påverkan på oss eller deras fysiska uttryck och framställ-

ningssätt, vilket inte heller var vår huvudsakliga utgångspunkt. 

 

Den uppdelning som ligger närmast till hands att anknyta våra kategorier till är grupperingen 

Pettersson (1981) gör då han utgår ifrån hur bilderna påverkar oss. Vi kan här bland annat se att 

informativa bilder eller upplysningsbilder, som är bilder där ingen tolkning ska behöva göras, skulle 

kunna jämföras med våra enkla informationsbilder. I dessa bilder är det bara för eleverna att plocka 

data direkt ur en illustration utan att behöva reflektera över vilken information som ska användas. 

Det som de möjligen behöver fundera på är valet av räknesätt. Därefter ser vi att Petterssons (1981) 

andra bildgrupp, de mångtydiga eller suggestiva bilderna, som ofta uttrycker känslor eller stämning-

ar, skulle kunna innefatta vår kategori dekorativa bilder. Pettersson (1981) menar att alla elever har 

olika värderingar, känslor, attityder, erfarenheter, bakgrundskunskaper och synsätt vilket gör att de 

tolkar bilder på olika sätt. Eftersom dekorationsbilderna inte är nödvändiga för att lösa uppgiften, 

utan den enda kopplingen som möjligen finns är på en tematisk nivå, tillåts eleverna att betrakta 

bilden som en dekoration. Utan att behöva söka information i bilden är det istället fritt fram för 

eventuella känslor och stämningar. Denna uppfattning bekräftades under intervjuerna då det 
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framkom att bilderna som egentligen inte behövs för att lösa uppgifter kunde vara ditsatta just för 

att eleverna skulle få vila ögonen (A3). De schematiska bilderna Pettersson (1981) beskriver 

innehåller bland annat tabeller och diagram, en bildtyp som ger överblick och visar samband. Här 

ser vi en koppling till våra komplexa informationsbilder där en del är just tabeller och diagram. 

Även våra faktabilder, som är till för att troliggöra eller tydliggöra något, skulle kunna passa in 

under rubriken schematiska bilder. De strukturerande bilderna, som hjälper eleverna att få överblick 

över vad som ska göras och hur, kan även de kopplas hit. Den sista gruppen Pettersson (1981) tar 

upp, realistiska bilder, som bland annat består av foton och röntgenbilder, är dock svår att koppla till 

någon av våra kategorier eftersom den utgår från bildens utformningssätt, något vi valt att inte ta 

hänsyn till i vår indelning. 

 

Pettersson (1981) framhåller, rörande kunskapsbilder som används flitigt i skolan, att de kan ha i 

uppgift att både förmedla fakta och att skapa stämning, vilket inte gör indelningen självklar, utan 

bekräftar vår uppfattning att bilder kan tillhöra olika grupper beroende på sammanhanget de före-

kommer i. Det blir således många gånger intressantare att titta på kopplingen mellan bild och text 

snarare än bara på bilden.  

 

Vår kategorisering kan även ta visst stöd i Petterssons (1981) redogörelse för de tre olika relationer 

text och bild kan ha till varandra: en redundant relation, där text och bild säger ungefär samma sak 

och därmed gör den ena formen delvis överflödig; en relevant relation, där text och bild förstärker 

varandra; samt en irrelevant relation, där text och bild säger helt olika saker. De flesta av våra bild-

kategorier bygger på en relevant relation mellan text och bild, men vi har sett många olika varianter 

av relevanta relationer. Däribland kan nämnas sammanhangsskapande, informationskompletterande, 

förtydligande och vägledande. Vi tycker oss se att alla kategorier av bilder har ett värde för elever-

nas lärande och inte kan tas bort ur sitt sammanhang utan att matematikuppgifterna ändrar karaktär. 

Endast en av våra bildgrupper kan möjligen sägas sakna det Pettersson (1981) kallar relevant rela-

tion till texten och istället ha en irrelevant relation. Det handlar om dekorationsbilder utan uppgifts-

anknytning eftersom de inte står i relation till någon uppgift alls. Just därför passar de inte in här 

överhuvudtaget, en bild som saknar uppgiftstext kan ju inte gärna ha någon relation till denna text. 

 

I intervjuresultatet framkommer inte något uttalat stöd för vår kategorisering. Författarna hade en 

del svårigheter att svara på frågorna som rörde bildernas funktion gentemot matematikuppgifterna. 

Detta var lite förvånande, men vid närmare eftertanke inte särskilt konstigt, eftersom det inte verkar 

som om resonemang kring den funktionsbaserade kopplingen text – bild är särskilt spridda. Dess-

utom kan det ha haft betydelse att de inte fick tillgång till frågorna före intervjun. Om man inte 
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reflekterat över en sådan sak som funktionen kan det vara svårt att spontant formulera sina tankar. 

De hade dock lättare att redogöra för åsikter och tankar om till exempel valet mellan färgade och 

svartvita bilder. Det vill säga bildgrupperingar som, istället för funktionen, utgår från den fysiska 

utformningen. En sådan typ av indelning, som bland andra Pettersson (2001) gör, uppfattar vi som 

mer vanligt förekommande i litteratur kring ämnet. Det är dock ibland funktionen snarare än bildens 

utformning som är det intressanta. Att försöka variera bilderna och få någon slags balans mellan de 

olika funktionerna man överlåter på bilden kan därför vara lämpligt. Precis som det är av nytta att 

använda sig av olika lärstilar för att eleverna ska uppnå optimal inlärning, ser vi att en variation av 

bildanvändandet skulle kunna leda till en mer effektiv inlärning än om en och samma bild hade 

använts hela tiden. Det är därför inte givet att en bildsort alltid är bra, utan man bör nog använda 

varje grupp med måtta.  

 

5.2 Bilders pedagogiska möjligheter och hinder 

Bilder är ett positivt inslag i matematikböckerna och det finns stora möjligheter att stödja elevernas 

lärande med dem – om de bara används på ett genomtänkt och meningsfullt sätt. I stora delar visade 

sig intervjuresultatet stämma väl överens med litteratur på området (se figur 1). En trolig orsak till 

detta ser vi i intervjupersonernas, författarnas, erfarenhet av läroböcker, matematikundervisning och 

elevers lärande. De har genom åren själva samlat på sig en pedagogisk förmåga att värdera 

läroböcker och bilder med ett resultat liknande det som visat sig i forskningssammanhang. 

 

En betydelsefull och återkommande möjlighet med en bild är att den kan fungera som ett hjälp-

medel, till exempel för att troliggöra och tydliggöra något. Detta kan bland annat göras då nya 

avsnitt introduceras, för att underlätta förståelsen och troliggöra ett samband, vilket är något som 

bland andra Alsina & Nelsen (2006) tar upp som en av många möjligheter med bilder. Begreppen 

troliggöra och tydliggöra kom upp även under intervjuerna (A6). Genom att förtydliga något med 

hjälp av en bild blir situationen som uppgiften beskriver mer lättförståelig och då kan tyngdpunkten 

istället läggas på att förstå det matematiska. 

 

Detta är bara ett av många exempel på överensstämmelse. Då vi ser tillbaka på de möjligheter med 

bilder som redogörs för i litteraturen och de som framkom under intervjuerna kan vi konstatera att 

inga betydande punkter skiljer de två källorna åt.  
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Figur 1. En översikt över de möjligheter med bilder i matematikboken som presenteras i denna 

uppsats. Sammanställningen av litteratur utgör de inre – blåfärgade – ovalerna i figuren, 

närmast kärnan. Intervjudelen av resultatet, de yttre – gulfärgade – ovalerna, visar sig stämma 

väl överens med dessa och kan knytas till en eller flera av de möjligheter litteraturen tar upp. 

Kopplingen tydliggörs genom linjer som sammanbinder ovalerna.  

 

Även i en motsvarande sammanställning för de hinder bilder skulle kunna utgöra finns stora likhet-

er (se figur 2). Den skillnad vi ser här är att författarna gärna använder sig av bilder som egentligen 

‖bara‖ har ett estetiskt värde, bilder som utsmyckning, medan Pettersson (1991) anser att man ska 

undvika sådana eftersom de endast driver upp priset på böckerna. Möjligen finns en ekonomisk 

baktanke med de många bilderna då de gör böckerna mer attraktiva för inköparna. Det intervju-

personerna uttryckte var dock elevfokuserade pedagogiska tankar med de estetiska bilderna. Bland 

annat hänvisades till bilden som sammanhangsskapare (A3), som möjlig diskussionsstartare (C2) 

och som motivationsskapare för att eleverna skulle orka hålla intresset vid liv och inte uppleva 

matematiken som alltför tung (C6). Men det fanns också en medvetenhet att fina bilder kan leda till 

att lärare köper in en viss bok, då det är lätt att blickarna dras till fina bilder (C4).  

 

Vår uppfattning är att det borde löna sig att investera i bilder om man upplever att det finns en 

pedagogisk vinst med dem. I så fall bör man se denna i första hand och inte ‖snåla‖ för mycket på 
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bildanvändningen. Förhoppningsvis leder ett välfungerande och tilltalande läromedel till ökad 

försäljning som då betalar eventuella dyra bilder. 

 

I stort sett överensstämmer läromedelsförfattarnas syn på hinder med de som togs upp i litteratur-

bakgrunden.  

 

Figur 2. En översikt över de hinder matematikböckers bilder skulle kunna utgöra. Linjerna i 

figuren binder ihop liknande hinder och visar att det finns stor samstämmighet mellan litteratur, 

de blåfärgade rektanglarna, och empiri, de gulfärgade rektanglarna. De inre rutorna 

sammanfattar alltså litteraturbakgrundens risker och svagheter med bilder. Vid intervjuerna 

återkom de allra flesta av dessa, vilket tyder på stor erfarenhet av bildanvändning och 

undervisning hos våra informanter. 

 

 

5.2.1 Möjligheter vänds till hinder – hinder blir till möjligheter 

Vi ser i vårt resultat hur flera av möjligheterna ganska lätt skulle kunna vändas till hinder och 

tvärtom. Bilder kan i många situationer fungera som hjälpmedel, exempelvis för läsinlärning och 

för en djupare förståelse av själva matematiken (D4, A5 m.fl.). Denna uppfattning delar de inter-

vjuade läromedelsförfattarna med till exempel Alsina & Nelsen (2006). Det som däremot framkom 

under intervjuerna var att bilder också kan hjälpa för mycket (D6). I dessa fall har eleverna blivit 

låsta vid förväntningen att bilden är det som ska leda dem till svaret. Om de stöter på två liknande 

uppgifter, varav en med och en utan bild, finns då en risk att de inte alls, eller endast med svårighet, 
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kan lösa uppgiften som saknar bild om de är mycket vana vid att få ledning utifrån en bild. Eleverna 

har på sätt och vis blivit hindrade från att tänka fritt och från att använda och träna sitt kreativa 

tänkande. Alltför tillrättalagda uppgifter kan ge sken av att det bara finns ett sätt att lösa uppgifterna 

på. Detta är något som kategorin strukturerande bilder skulle kunna bidra till. Vi ser därför en vits 

med att fundera över bildanvändningen så att det inte sker ett rutinmässigt överanvändande, utan 

eleverna får chans att utforska lösningsmöjligheterna själva. 

 

En annan möjlighet som inrymmer ett potentiellt hinder är hur bilder kopplar skolans matematik till 

vardagen. Kursplanen talar om att matematiken har i uppgift att förbereda eleverna för livet som 

medvetna och delaktiga samhällsmedborgare (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000). 

Att knyta vardagslivet till skolmatematiken kan göra eleverna mer motiverade och engagerade även 

kortsiktigt sett (Ahlberg, 2000). Genom intervjuerna får vi veta att bilder dessutom kan bistå med 

kopplingen till elevernas vardag och till kända ting och situationer för att därifrån dra paralleller till 

det matematiskt abstrakta (A7). Det som nu skulle kunna vända denna möjlighet till ett hinder är att 

alla elever inte lever i samma vardag och därmed inte kommer att förstå bilderna på samma sätt. Ur 

våra intervjuer framkom nämligen att bilder är fyllda av gömda värderingar (A19). På samma sätt 

framhåller Pettersson (1981) att tolkningen av en bild kan ha samband med ens förförståelse och 

sociala bakgrund. Vi är alla olika och lever olika liv. Något som är självklart för en människa behö-

ver därför inte vara självklart för en annan. Detta att inte alla har samma referensramar är alltså 

viktigt att tänka på när bilder ska väljas.  

 

Ett tredje exempel rör ett hinder som i rätt sammanhang kan öka vissa elevers matematiska för-

måga. Problemet med att en bild kan förvilla eller vilseleda framhålls som en klar nackdel från både 

intervjupersonernas och litteraturens sida (A11; Schwarz & Stamå 2006, ref. till Lundberg). Vi anar 

dock att det i vissa sammanhang kan vändas till en fördel eller åtminstone en kunskapsprövande 

utmaning. Om eleverna redan är väl förtrogna med ett begrepp, exempelvis volym, skulle en icke 

skalenlig bild kunna tvinga dem att öva logiskt tänkande och att kritiskt granska vad de ser. Det blir 

en verklighetsanknuten övning i rimlighetsbedömning och belyser för eleven risken med att förlita 

sig alltför mycket på bilder. 

 

Sammanfattningsvis visar våra resultat att bilder är ett positivt inslag i matematikundervisningen. Vi 

ser dock att bildanvändning inte är helt enkelt och att man därför måste vara försiktig med valet av 

bilder. Det är viktigt att se till att den tänkta funktionen med bilderna faktiskt förstås av både elever 

och lärare. 
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5.3 Valet av bilder till en matematikbok 

Flera faktorer påverkar författarens val av bilder till matematikboken, och både förlaget med dess 

redaktörer samt andra lärare som testat materialet kan ha ett finger med i spelet. Matematikinne-

hållet är naturligtvis en viktig bit att utgå ifrån, men även den estetiska och känslomässiga uppfatt-

ningen av boken tillåts styra en hel del. Resultatet visar att bilder överlag uppfattas som något 

mycket positivt. Inställningen hos författarna kan närmast beskrivas som ‖ju mer dess bättre‖, 

förutsatt att bilderna valts ut med omsorg. Detta kan ställas i motsats till Petterssons (1991) upp-

fattning att en bra bild alltid har en funktion och används, medan bilder som endast pryder sidorna i 

boken bör undvikas. 

 

När bilder väljs tas hänsyn till helhetskänsla, harmoni och estetiska aspekter som färgskalor och 

bildformat. Författarna talar också om att välja seriösa bilder (A2). Vi tolkar det som ett sätt att visa 

respekt för eleverna, att använda lite ‖vuxna‖ bilder, som tar elevernas arbete på allvar. De talar 

även om en praktisk hänsyn vid bildvalet, den som rör ekonomi. Författarna vill naturligtvis att 

deras böcker ska sälja bra och elevhänsyn, som visas genom fina bilder på välkomponerade uppslag 

i boken, uppfattas säkerligen positivt även av de lärare som har i uppgift att köpa in böckerna. 

 

En annan hänsyn intervjuerna visar gäller jämställdheten. Författarna är till exempel oerhört 

medvetna om betydelsen av vilka namn som används i bokens uppgifter och att låta flickor och 

pojkar figurera i lika stor utsträckning på bilderna (C16, A19). Vi drar här en parallell till vad 

Pettersson (1981) framhåller om bildens värderingar. Valet av bilder kan spegla attityder som både 

sänds och tas emot mer eller mindre omedvetet. Strävan bör naturligtvis vara att bilderna visar 

skolans värdegrund. 

 

Genom sitt eget arbete som lärare har de intervjuade författarna erfarenheter av elevers tankesätt 

och preferenser. Det kan tänkas att detta har haft betydelse för hur de har resonerat när de formu-

lerat önskemålen om hur bokens uppgifter ska illustreras. Att välja ut vilka uppgifter som behöver 

en illustration och ta både praktiska och pedagogiska hänsyn för att få fram bilder som stöder 

elevernas matematikinlärning – det är något som kräver en stor förtrogenhet med matematikinne-

hållet. Resultatet visar en svårighet att förklara hur man bedömer att bilder ska användas, ‖jag vet 

inte, det är väl känsla‖ (C14), vilket tyder på att det kan handla om det Läroplanskommittén (1994) 

kallar förtrogenhetskunskap, som är svår att uttrycka i ord. Intuition, tyst kunskap, lång erfarenhet, 

förtrogenhet – det finns många namn på något som är svårbeskrivet, men troligtvis ofta leder till 

kloka beslut. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns få tidigare undersökningar som gjort analys och 

indelning av bilder utifrån funktionskriterier på det vis vi har gjort. Därför har det varit svårt för oss 

att finna stöd i tidigare forskning. Vad vi däremot har sett är att funktionerna som våra kategorier 

grundar sig på är relevanta. Många av funktionerna framkom nämligen som syften och möjligheter 

med bilder, både i intervjuerna och i litteraturen. Det har alltså framkommit att bilder är av stor 

betydelse för lärandet. När det gäller uppfattningen om vilka möjligheter och hinder bilder kan 

utgöra finns en stor överensstämmelse mellan intervjuresultatet och vad som kan utläsas av 

litteraturbakgrunden. Det har också visat sig att flera av möjligheterna kan bli till hinder, och 

tvärtom. Bildvalet påverkas av ett antal faktorer, mer och mindre svårbenämnda. Att variera 

bilderna är dock rimligen en god idé. 

 

5.4 Övriga reflektioner 

En sak som kan vara värd att notera är att de intervjuade författarna naturligtvis talar utifrån sin 

erfarenhet och om hur de ser på bilder idag. En del av litteraturen om bilder däremot, beskriver 

förhållanden som var aktuella på 1970- och 80-talen. Detta kan ses som ett bekymmer för 

diskussionen om samstämmighet.  

 

5.4.1 Vidareutveckling av studien 

På några av våra frågor, bland annat den som rörde bildernas funktion i uppgiften, reagerade förfat-

tarna med uttryck i stil med ‖det har jag faktiskt aldrig tänkt på‖. I efterhand funderar vi därför på 

om vi möjligen hade fått mer strukturerade och kanske fylligare svar om intervjupersonerna givits 

chans till lite längre betänketid. Ordningen, i vilken frågorna ställdes, tror vi också till viss del kan 

ha påverkat svaren vi fick. Detta var något vi tänkte mycket på innan intervjuerna genomfördes, och 

det är kanske något vi skulle prova att göra annorlunda om vi genomförde studien på nytt. 

 

Genom att vi hela tiden haft fokus på kopplingen mellan bild och uppgift, hade det även varit 

intressant att prata med redaktörer som arbetar med att komplettera texten med bilder och sätta ihop 

manuskriptet till en färdig bok. Samarbetet mellan författare och förlag verkar vara upplagt på lite 

olika sätt, men att få intervjua förlagsanställda som verkligen är inriktade på just bilderna hade varit 

spännande. Av utrymmesskäl var det inte möjligt i vår studie, men det skulle kunna utgöra ett 

intressant framtida projekt. 

 

Det skulle även vara intressant att gå vidare utifrån denna studie och konstruera ett antal matematik-

uppgifter med tillhörande utbytbara bilder, för att se hur uppgifternas karaktär ändras då bilden byts 
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ut. Därefter kunde uppgifterna provas på elever för att undersöka om en och samma matematik-

uppgift, som illustreras med olika bilder, därmed uppfattas olika av eleverna som löser den. Kanske 

skulle det då visa sig om svårigheten att lösa uppgiften ändras och om även själva typen av uppgift 

upplevs förändrad, så att andra matematikförmågor därmed tas i bruk. Det skulle i så fall vara ett 

sätt att eventuellt kunna bekräfta riktigheten i de kategorier av bildfunktioner som vi har skapat och 

använt i den här studien. 

 

5.4.2 Mer bilder i framtiden 

De många bilderna omkring oss kräver en ganska avancerad bildläsningskompetens. En viss andel 

av bilderna finns i skolan. Vi lärare är pedagogiskt ansvariga för läromedelsvalet och därmed också 

för valet av bilder till våra elever. Med tanke på den bildpositiva inställning vi märkte hos våra 

intervjupersoner verkar det inte troligt att antalet bilder kommer att minska i framtiden. Om de 

fortsätter att vara en viktig men relativt outforskad del av matematikböckerna, kan det vara intres-

sant med vidare forskning för att råda bot på det senare. 

 

En av de saker som gjorde arbetet intressant var att vi hade mycket liten förkunskap om produk-

tionsprocessen bakom ett läromedel. Vi har genomfört en utforskande studie som givit oss många 

nya tankar – om skolmatematik, bilder, och om matematikbokens bilder i synnerhet. Matematik-

boken används mycket och den är i de flesta fall bildrik, därmed skulle bilder också kunna användas 

mycket, mer än vad som verkar göras idag. Det ligger en stor potential i bilder. De bildburna bud-

skapen omkring oss blir dessutom fler och fler. Ny teknik underlättar produktion av tryckta bilder 

och bidrar till nya bildanvändningskanaler, exempelvis så kallade smartboards. Matematikundervis-

ningen är idag inte så varierad som man skulle kunna önska (Lusten att lära: med fokus på mate-

matik 2003; Cederhem 2008), men kanske den trots allt kommer att förändras då det till slut inte går 

att värja sig mot den nya tekniken. Vilken väg tar utvecklingen då? Hur kommer denna påverkan att 

märkas på skolmatematiken? På läromedlen? 

 

Genom en historisk tillbakablick har vi sett att det länge varit naturligt att förklara saker med hjälp 

av bilder. Människan har ‖alltid‖ gjort så och barn meddelar sig med bilder innan de tillgodogör sig 

ett skriftspråk (Pettersson 1981). Det finns alltså all anledning att fortsätta dra nytta av bilderna 

även upp i skolåldern. Fördelarna och möjligheterna är som vi sett många. Hinder saknas inte, men 

går ofta att undvika med rätt kunskap. Förhoppningsvis har denna studie kunnat bidra till att ge 

ytterligare lite kunskap och öka uppmärksamheten på detta område. Genom att själva använda 

matematikbokens bilder mer aktivt hoppas vi att fler elever ska kunna få hjälp att förstå skolans 

matematik. 
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Bilaga 

 

 Berätta hur du tänker kring bilder i matematikläromedel. 

 

 Vad ser du för syfte med bilder i matematikböckerna? 

 Vad ser du för möjligheter med bilder? 

 Finns det något att se upp med, någon ‖baksida‖ med att använda bilder? 

 Vad är din uppfattning om bilders betydelse för lärande? 

 

o Bilders funktion gentemot texten i uppgiften? 

o Kan samma uppgift illustreras med olika bilder och därmed träna olika förmågor? 

 

 Hur går processen att välja ut bilder till? 

o Är det du som väljer? 

 Ritar/Skissar du själv? 

 Har ni någon bildbank? 

o Hur väljer du bilder? 

o Finns det några speciella kännetecken som man går efter, letar efter, när man väljer 

ut bilderna som används? 

 Vad kommer först, text + bild eller bild + text? 

o Vilka uppgifter blir illustrerade med bilder? 

o Testas bilderna tillsammans med uppgifterna innan boken trycks? 

 

 Vad tycker du kännetecknar en ‖bra‖ bild? 

 Har du, under din tid som läromedelsförfattare, sett någon förändring vad gäller bilder i 

läromedel? 

 Har ni någon indelning av bilder i olika sorter? 

o Om bildbank: Hur är bilderna i den i så fall uppdelade/grupperade? Namn? 

o Illustratören och du – har ni någon indelning av olika typer av bilder? Namn? 

 Har du några förslag till lärare hur bilderna kan användas? 
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