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Sammanfattning 
Visuell kommunikation är viktigt för att underlätta förståelsen hos läsaren, samt lösa avancerade problem 
inom vetenskap och matematik. Trots denna kunskap används den knappt vid läromedelsformgivning av 
exempelvis matematiska läroböcker. Tidigare forskning har gjort undersökningar om visuell 
kommunikation i ämnet matematik som främst involverat låg- och mellanstadieelever, samt högre 
gymnasiala- och högskoleutbildningar. Instruktioner är fortfarande dock väldigt begränsade vad gäller att 
använda visuella modeller och strategier från läromedel. Att tillverka tydlig visualisering utifrån data är 
dock tidskrävande samt kräver stor ansträngning. Däremot är visuell kommunikation nödvändigt för att 
minska otydligheter samt konsekvenser. Denna studie har därför undersökt hur visuell kommunikation 
kan utformas i matematiska problemformuleringar, samt hur detta uppfattas hos matematikintresserade 
elever på högstadienivå. En kvalitativ undersökning har genomförts via ett matematiktest som utformats 
på 3 olika sätt. Matematiktestet utformades utifrån teorier om grafiska designelement som används ofta i 
visuell kommunikation. Målgruppen bestod av 6 matematikintresserade elever från 2 klasser i årskurs 7. 
Testet innehöll 5 problemformuleringar varav 2 personer fick göra varsitt matematiktest av de 3 
utformningarna. Matematiktestets utformningar bestod av ett bildbaserat, ett textbaserat, samt ett text- och 
bildbaserat. Dessa 3 utformningars kommunikation jämfördes sedan i form av en semistrukturerad 
intervju med målgruppen efter testet. Målgruppens åsikter analyserades i förhållande till testerna. 
Slutsatserna av analysen resulterade i en majoritet som uppskattade det text- och bildbaserade testet. De 
gemensamma designelementen bild, förklarande text, samt rödmarkerad text underlättade förståelsen hos 
målgruppen för denna studies undersökning. Det text- och bildbaserade testet underlättade därför 
förståelsen för problemformuleringarna. Det textuella och bildbaserade testet hade bristande 
kommunikation och uppfattades därför som svårt. Kombinationen av både text och bild gav motivation 
till att vilja lösa problemet i jämförelse med de test som enbart bestod av text eller bild. Text och bild kan 
därmed användas av, eller enbart inspirera, lärare inom ämnet matematik vid framtida utformning av 
problemformuleringar.   
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Abstract  
Visual communication is necessary in order to gain a better understanding for the reader, and also to solve 
difficult scientific and mathematical problems. Though, this knowledge is rarely used in the design of 
educational materials, mathematical educational books as an example. Earlier reasearch has been 
investigating visual communication in mathematic, which has involved primary- and upper primary 
school, including investigations at high school and university level. Still, instructions is very limited when 
it comes to the use of visual models and strategies from educational materials. It is very time consuming 
and requires great effort in order to create comprehensible visualization from raw data. Though, visual 
communication is necessary in order to decrease vaguenesses and consequences. This study has therefore 
investigated how visual communication can be designed in mathematical problems, and what the 
experience of it is according to secondary school students that have an interest for mathematic. A 
qualitative investigation has been done through a mathematic test that has been designed in 3 different 
ways. The design of the test was based on theory involving graphical design elements that is often used in 
visual communication. The target group consisted of 6 mathematical interested students from 2 classes in 
the 7th grade. The test contained 5 problems, where 2 students each got to make one of the tests from the 
3 designs. The designs of the test contained one picturebased, one textbased, and one text- and 
picturebased. These 3 designs’ communication was therefore compared in a semistructured interview 
together with the target group, after the test. The tests got analyzed by the target groups’ opinions. The 
conclusions from the analyze resulted in a majority that appreciated the text- and picturebased test the 
most. The common design element pictures, explanatory text, and the redmarked text helped to 
understand the problems in the test. The test that was textbased and picturebased lacked in 
communication and therefore seemed difficult by the target group. Compared to the test involving only 
text or pictures, the combination of both text and pictures gave motivation to solve the problem. At last, 
text and pictures can thereby be used by, or only in order to inspire, teachers in mathematic when 
designing mathematical problems in the future.  
 

  



Grafisk Design och Kommunikation, ITN 

 

3 
VT/2015 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

Förord 
Författaren tackar de inblandade som gjorde det möjligt att genomföra studien. Till detta riktas ett särskilt 
stort tack till Stadsskogsskolans rektor i Lindesberg, författarens kontaktperson, samt de involverade 
eleverna som gjorde det möjligt att ge undersökningen ett resultat. 
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Definitionslista 
Abstrakt information1 – Utifrån Regts (2014) källa framgår inte specifikt vad för slags information. I 
förhållande till dess kontext har detta tolkats av författaren att det handlar om information som är svår att 
förstå utan visualisering. 
 
Kongitionspsykologi2 – Vetenskap om människans mentala förmågor. 
 
Klinisk3 – Ord som används i förhållande till när något ser stilrent och organiserat ut, enligt författarens 
mening.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Matematisk och annan vetenskaplig problemformulering kan innehålla väldigt abstrakt information1, som 
för läsaren kan vara komplext att lösa. Tidigare forskning har pekat på problem med att lösningarnas 
förklaring på problemen är abstrakta och därför svåra för vissa människor att förstå. En känd teoretisk 
fysiker vid namn Richard Feynman använde visualisering genomgående i sin forskning. Detta resulterade 
i ett visuellt diagram för att förtydliga problemformuleringar. Detta diagram har sedan använts och 
uppskattats av övriga forskare i världen för att ge en djupare förståelse inom vetenskaplig forskning. 
Visualisering bidrar till ökad förståelse för fenomen inom olika forskningsområden. Genom att använda 
visuella teorier istället för abstrakta kan fenomen samt modellers konstruktioner förklaras lättare.  Det ger 
en tydligare bild av hur det fungerar. Därför har visualisering numera blivit ett dominerande verktyg som 
ofta används av forskare. (Regt, H. W., 2014)  

 

Tidigare forskning har bland annat undersökt olika metoder hos gymnasieelever med hjälp av 
visualisering som är effektiva mot problemlösning. Metoderna har utgått från att eleverna skapat en 
mental bild för att lösa problemet. Dessa mentala bilder har sedan delats in i olika kategorier som ligger 
till grund för de olika metoderna. (Presmeg, N., 1986) Användningen av visualisering och visuella 
element har hjälpt bland annat mellanstadieelever med matematiksvårigheter att lättare förstå 
matematiska problemformuleringar (Garderen, D., 2006; Zhang, D., Ding, Y., Stegall, J., Mo, L., 2012). 
Dock är det viktigt att veta att all slags problemformulering inte går att använda via visualisering. 
Däremot är det ett bra komplement för att öka förståelsen för att kunna lösa problem. (Regt, 2014) Det 
krävs även hänsyn till att alla personer inte använder visualisering i sitt tankesätt för att lösa problem 
(Presmeg, 1986; Arnoux, P. och Finkel, A., 2010). Däremot kan visualisering skapa möjlighet för 
likvärdiga villkor inom lärande för personer som har svårigheter att lösa och förstå problemformuleringar.    
 

Inom kognitionspsykologi2 anses visualisering vara ett bra sätt att lösa abstrakta problem (Regt, 2014; 
Zhang et al., 2012). Detta för att visuella bilder stimulerar både sinnes- och arbetsminnet vilket gör att det 
lättare kan placeras i långtidsminnet (Cooper, G., 1998). Därför gör detta bilden minnesvärd (Presmeg, 
2014). I dagsläget är forskning om visualisering inom matematik fortfarande i stort behov att undersökas 
(Presmeg, 2014; Garderen, 2006). Instruktioner är fortfarande begränsade vad gäller att använda modeller 
och strategier från läromedel, vilka består av en mängd olika variationer. Detta orsakar otydligheter samt 
svårigheter för personer som har svårt att välja rätt strategi för att lösa ett problem. (Garderen, 2006) Att 
tillverka tydlig visualisering utifrån data är dock tidskrävande och kräver stor ansträngning (Agrawala, 
M., Li, W., Berthouzoz, F., 2011).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Visualisering med hjälp av bilder är en viktig aspekt för att få nya kunskaper inom olika områden 
(Arnoux och Finkel, 2010). Inom matematik är visualisering av bildspråk en avgörande faktor vid 
matematiskt tänkande och problemlösning (Merill, C., Devine, L. K., Brown, W. J., Brown, A. R., 2010). 
Trots denna vetskap använder varken läromedelsförfattare eller lärare inom ämnet matematik detta viktiga 
verktyg genomgående i undervisningen (Arnoux och Finkel, 2010). Det används även sällan tydligt i 
instruktioner (Garderen, 2006). Därför är det viktigt med fortsatt forskning om hur data kan presenteras 
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med hjälp av visuell kommunikation. Detta för att undvika eventuella konsekvenser som kan uppstå vid 
otydlig kommunikation. (Agrawala et al., 2011) Tidigare forskning har använt sig av gymnasielever, 
mellanstadieelever, samt lärare, vid olika undersökningar (Presmeg, 1986; Zhang et al., 2012; Garderen, 
2006). Därför är det av intresse för denna studie att undersöka hur högstadieelever uppfattar olika 
utformningar av visuell kommunikation. Detta för att underlätta förståelsen av problemformuleringar 
inom ämnet matematik.  

 

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka hur visuell kommunikation kan utformas i matematiska problemformuleringar och 
hur detta uppfattas hos matematikintresserade elever på högstadienivå.  
 

1.4 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har författaren valt att dela upp den i tre frågeställningar för att göra det 
tydligare att undersöka. Frågeställningarna följer därmed dessa formuleringar: 
 

1. Vilka visuella element är lämpliga som verktyg vid utformning av matematiska 
problemformuleringar inom ämnet matematik på högstadienivå? 

2. Vilka visuella element är kommunicerbara vid matematiska problemformuleringar inom ämnet 
matematik på högstadienivå hos målgruppen? 

3. Hur uppfattar målgruppen appliceringen av visuella element i matematiska 
problemformuleringar? 

 

Den första frågeställningen kommer att baseras på tidigare etablerade teorier om grafiska designelement 
som används inom visuell kommunikation. Utformningen av testet kommer därför baseras utifrån 
designelementen och utformas på tre olika sätt, vilket leder till frågeställning två och tre. Dessa frågor 
innebär en intervju med målgruppen där andra frågan handlar om hur utformningarna av testet upplevs 
och huruvida det är någon som upplevs tydligare eller intressantare än den andre hos målgruppen. Det är 
därför av vikt för denna studie att innefatta en relevant målgrupp samt omgivning som faller inom syftets 
ramar. Därför är det enligt Bryman och Nilsson (2011) angeläget att använda målinriktade urval av 
målgruppen. Målgruppen kommer därför involvera minst 6 matematikintresserade elever i 
undersökningen från minst 1 högstadieskola. Testet kommer bestå av 3 olika utformningar varav 2 elever 
kommer utföra 1 specifik utformning. Detta för att få större objektivitet samt variation i åsikterna vid 
intervjun till skillnad från enbart 1 elev på varje test av de 3 olika utformningarna. Frågeställning tre 
involverar däremot intervjufrågor om huruvida den visuella kommunikationen i utformningarna väcker 
intresse. Frågorna kommer även undersöka om det är önskvärt att använda visuell kommunikation i 
formgivning av framtida instruktioner hos matematiska problemformuleringar. 
 

1.5 Struktur 
Kommande kapitel i rapporten innefattar referensram, metod, analys, samt resultat. Referensramen består 
av insamlade teorier och skapar en grund för undersökningen. Teorierna utgör en stor vikt för studiens 
fortsatta undersökning. Valet av dessa kommer sedan jämföras i förhållande till datainsamlingen och 
därmed ingå i rapportens analys. Kapitlet om metod innefattar studiens och dess undersöknings 



Grafisk Design och Kommunikation, ITN 

 

9 
VT/2015 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

tillvägagångssätt, samt dess avgränsningar som inte har ingått i denna studie. Analys består av 
undersökningens sammanfattade datainsamling, samt dess koppling med referensramens teorier. Resultat 
presenterar studiens slutsatser, rekommendationer av dessa, åtföljd av diskussion kring studien och 
avslutas med förslag till fortsatta studier.   
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2. Referensram  

2.2 Visuell kommunikation  
Det är redan uppmärksammat att visualisering används i vetenskapliga sammanhang (Regt, 2014; Merill 
et al., 2010; Arnoux och Finkel, 2010; Presmeg, 1986; Agrawala et al., 2011; Zhang et al., 2012; 
Garderen, 2006). Detta innebär att visuell kommunikation börjar användas oftare för att förtydliga och 
förstå förklaringar av vetenskapliga begrepp (Estrada, F. C. R., och Davis, L. S., 2015). Det är en 
kommunikativ process mellan informationen i texten och användaren. Detta innebär att skicka ut och 
återfå information i form av visuella bilder för att uppnå reaktion och förståelse hos användaren. Grafiska 
representationer är därför ett viktigt verktyg att kommunicera med. (Estrada och Davis, 2015) Att skapa 
bra visuell kommunikation är tidskrävande men väsentligt för att undvika katastrofala konsekvenser. 
Dock finns det tre olika designprinciper att tillämpa som riktlinjer vid utformning av visuella 
presentationer. Dessa tre principer involverar identifiering, exemplifiering, samt utvärdering. Identifiering 
innefattar regler angående hur visuella tekniker påverkar uppfattningen av informationen där 
exemplifieringen är de valda visuella elementen som representerar den. För att se hur elementen uppfattas 
och fungerar görs en utvärdering som kan bestå av insamlade intervjuer eller statistik från användare. 
(Agrawala et al., 2011) Dessa tre principer kommer därför utgöra grunden för hur undersökningen är 
uppbyggd för att besvara studiens syfte. Genom att identifiera vilka visuella element som är etablerade 
inom visuell kommunikation kan olika exempel tas fram inför det matematiska testet. En kvalitativ 
intervju kommer sedan att undersöka hur målgruppens uppfattning är om den visuella kommunikationen 
för att besvara studiens syfte.  

 

2.3 Grafiska designelement 
Grafiska designelement består av användbara verktyg inom visuell kommunikation för att förstärka och 
förtydliga information. Dessa består av komposition, abstrakthet av datan, färg, lager, samt förädling. 
(Estrada och Davis, 2015) Denna undersökning kommer enbart fokusera på komposition, abstrakthet av 
datan, färg och förädling. Lager kommer inte synliggöras i utformningen av testerna, utan enbart agera 
som ett verktyg för författaren vid den digitala layouten. Därför kommer studien inte fördjupa sig i 
funktionen lager då dess användningsområde inte kommer agera som en synlig och kommunikativ 
funktion vid utformningen av testerna. Abstrakthet och förädling kommer ingå tillsammans då dessa utgår 
från att definiera och simplifiera de viktigaste delarna av datan. Förädling simplifierar medan abstrakthet 
definierar de viktigaste delarna av datan (Estrada och Davis, 2015). Dessa element kommer appliceras i 
utformningarna av matematiktestet och ge exempel på hur problemformulering inom ämnet matematik 
kan presenteras.   

 

2.3.1 Komposition 

För att skapa intresse hos målgruppen samt väcka uppmärksamhet är det av stor vikt att veta hur 
problemformuleringarnas visuella kommunikation kan placeras för att skapa kontrast. Studien kommer 
därför att utgå från exempel på komposition för att underlätta orienteringen för studiens målgrupp.  

 

Ett av designelementen som används för att förstärka information via visualisering är genom komposition. 
Komposition används som huvudsaklig organisatör och bygger samband mellan elementen så att helheten 
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känns sammanhängande (Estrada och Davis, 2015). Komposition bidrar till att skapa dynamik och 
kontrast med kontextens placering. Placeringen kan utgå från en tredjedels- eller niondelsindelat 
spaltsystem (eng. Rules of Third) av dokumentet där kontrast skapas utifrån denna. Vid niondelsindelning 
kan kontextens viktigaste del placeras vid något av kryssen som bildas då detta fångar ögats 
uppmärksamhet. De vanligaste elementen för att skapa kontrast är genom att använda storlek-, form-, 
styrke- samt färgkontrast. Genom att utgå från dessa kan kontrast skapas för att framhäva motsatspar, 
vilka exempelvis kan bestå av: svart-vitt, stort-litet, rakt-böjt samt tungt-lätt. Dessa faktorer bidrar alla till 
att väcka intresse och därför fånga ögats uppmärksamhet. För att fullt ut utnyttja dessa faktorer i visuell 
kommunikation krävs det tidigare kunskap om mottagaren för att avsändarens avsikt med kontexten ska 
kommuniceras korrekt. Exempelvis kan en komposition uppfattas tvärtom och felaktigt beroende på 
mottagarens kultur och avläsningsvanor; jämför västerländsk kulturs höger-vänster i förhållande till 
östasiatisk kulturs vänster-höger. (Bergström, B., 2009)   

 

 

 
 

Illustration 2.1 Från vänster-höger: tredje- och niondelsindelning (Bergström, 2009 s.182, egen översättning). 

 

2.3.2 Färg 

För att skapa uppmärksamhet och medvetenhet är det viktigt för denna undersökning att utgå från 
färgernas olika egenskaper för att skapa kontrast. Vilka val av färger som kan fånga ögats uppmärksamhet 
i matematiktesternas utformning är därför av vikt att undersöka för studien.   
 

Färg används i olika sammanhang för att uppfylla ett specifikt syfte. Syftet kan vara att uppmärksamma 
text eller ett objekt, att skapa grupperingar eller en känsla, samt kan användas för att mäta en visuell skala 
(Estrada och Davis, 2015; Jones, L. S., 1997; Phillips, L., 2008). Färg används utifrån medvetenhet av 
den effekt den ska skapa. Vid applicering av färg på måfå utan medvetenhet kan detta minska 
dokumentets effektivitet hos användaren. (Jones, 1997)  

 

Uppfattningen av färg beror på hur färgens ljus reflekteras eller absorberas mot objektets yta och sedan 
studsar tillbaks till det mänskliga ögat. Färg kan därför uppfattas olika beroende på i vilken kontext den 



Grafisk Design och Kommunikation, ITN 

 

12 
VT/2015 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

visas i. Dessa kan vara i kontrast till andra färger, dess mättnad och ljushet, samt färgens intensitet och 
kulör. (Phillips, 2008) Inom färglära utgår modeller av färgcirklar från det naturliga färgsystemet 
(engelsk förkortning NCS). Dessa innehåller de okulörta färgerna vit och svart, samt de kulörta färgerna 
röd, blå, gul och grön. Mellan de kulörta färgerna finns en mängd olika nyanser som ingår i den 
tredimensionella färgrymden. De färger som ligger mittemot varandra kallas för komplementfärg, vilka är 
färger som ger hög kontrast vid placering i samma kontext. Dessa färger är exempelvis färgen röd i 
förhållande till färgen grön. (Bergström, 2009).  

 

 

 
 

Illustration 2.2 Färger i förhållande till varandra (Phillips, 2008 s.79, egen översättning).  
 

 

Denna undersökning kommer inte att ta hänsyn till färgblindhet och kommer därför utgå från färgerna vit, 
svart och röd. Den röda färgen är en av primärfärgerna och ger god kontrast i förhållande till de okulörta 
färgerna vit och svart (se illustration 2.2). Det är ett medvetet val att använda den röda färgen för att 
skapa intresse i utformningen av matematiktesterna, samt för att fånga ögats uppmärksamhet då den 
kontrasterar väl mot de övriga färgerna. 

 

2.3.3 Abstrakthet och förädling 

Studiens undersökning kommer utgå från en simplifierad abstraktionsnivå vid testernas olika 
utformningar. Detta för att begränsa utformningarnas möjligheter, samt för att framhäva 
problemformuleringarna. Den visuella kommunikationen är alltså inte avsedd att ta över eller distrahera 
problemformuleringarnas fokus. Den visuella kommunikationens syfte används enbart för att underlätta 
förståelsen av problemformuleringarna. Genom att använda Scott McClouds (1993) abstraktionsnivå kan 
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detta bidra till ökad förståelse till kontexten då studiens målgrupp kan associeras med bilderna och därför 
skapa ett tydligare helhetskoncept för problemet eleven ställs inför.  

 

Abstrakthet används för att simplifiera och definiera de viktigaste delarna av datamaterialet (Estrada och 
Davis, 2015). Visuell kommunikation består av abstrakta bilder som bildar ord vilket skapar förståelse 
hos individen. Dessa bilder består av ikoner och symboler, där ikoner representerar en betydelse av en idé. 
Ikoner används i språk, vetenskap, kommunikation, samt används i bilder för att efterlikna det realistiska 
objektet som finns i verkligheten. Inom kategorin ikon finns bilder som representerar ett koncept eller en 
filosofi, samt består av bokstäverna i alfabetet, vilket är symboler. En symbol utgår från en kulturs 
gemensamma betydelse för bilden. Därför kan symboler uppfattas mer abstrakt hos vissa individer som 
inte är vana att se eller använda dem. Hur bildens abstraktionsnivå simplifierats och utformats är därför en 
avgörande faktor i hur den kommunicerar med den mänskliga mottagaren. (McCloud, S., 1993)    

 
Illustration 2.3 Ikoners abstraktionsnivå (McCloud, 1993, s.45, egen översättning).  

 

Tecknade serier består av ikoner där exempelvis simplifieringen av en verklig människa igenkänns via en 
streckgubbe. Beroende på vad avsändarens syfte och fokus med ikonerna är, desto mer eller mindre 
simplifieras dem. Är det meningen att mottagaren ska få en uppfattning av själva idén avsändaren vill 
förmedla, kan ikonerna simplifieras till streckgubbenivå med två prickar till ögon samt ett streck som 
representerar en mun. Är det däremot meningen att avsändaren vill att det ska kännas mer realistiskt och 
vara en del av det verkliga livet hos mottagaren, kan mer tid ägnas åt detaljerna för att förmedla mer 
upplevelse och känsla. McCloud (1993) menar att människan är en självcentrerad skapelse som hela tiden 
söker efter igenkänningsfaktorer och känslor i objekt som inte är avsedda för det. Människan letar efter 
sig själv i allt, medvetet eller omedvetet. Därför kan en individ se sig själv i en tecknad streckgubbe trots 
dess abstraktionsnivå (se illustration 2.3). Vilken nivå som används i McClouds (1993) abstraktionsnivå 
beror även på hur många personer som avsändaren vill nå ut till. Exempelvis kan fotot i illustration 2.3 nå 
ut till ett fåtal personer, det är några som känner igen ansiktet och kan själva relatera till det. Ju längre in 
mot det tecknade ansiktet i illustration 2.3, desto fler kan relatera till avbilden de ser, oavsett om det är de 
själva eller någon annan.  
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2.4 Typografi 
Ett teckensnitts läsbarhet och tydlighet kan vara en avgörande faktor för att informationens helhet blir 
feltolkat och svårläst. För att formge tydliga instruktioner vid problemformuleringar krävs det därför 
kunskap om vilket teckensnitt som är lämpligt att använda till undersökningens matematiktester.   
 

Bokstäver har använts som ett kommunikativt verktyg i flera årtusenden. Än idag används det i 
formgivning för att förstärka specifika budskap i förhållande till dess kontext samt användningsområde. 
Typografi står för läran om bokstavsformerna. Variationen av dess teckensnitt är oändlig vilket gör det 
användbart till all omfattning av formgivning. Typografi består av två olika uttrycksformer, vilka är 
synlig/expressiv- och osynlig/kommunikativ typografi. Den synliga typografin används ofta i sammanhang 
där känslan och budskapet är viktigt att framhäva, vilket kan vara i bildberättande illustrationer, annonser 
och affischer. Den osynliga typografin är avsedd för att vara mer informativ i kommunikationen mellan 
mottagare och avsändare. Dessa är mest lämpade i informativa sammanhang som böcker och tidskrifter. 
(Bergström, 2009; Jais-Nielsen, E., 2004) 

 

Ett teckensnitt består av en uppsättning bokstäver där dess utseende kan variera i form. Teckensnittet 
delas in i två olika kärnfamiljer, vilka är seriffer eller antikvor och sanseriffer. Det som skiljer dessa åt är 
att seriffer har hårlinjer längs med grundstrecket. Detta har inte sanseriffer, utan är istället 
igenkänningsbara som raka linjer.   

 

 

 
Illustration 2.4 Från vänster-höger, exempel klassiska teckensnitt på seriff och sanseriff samt dess teckensnittsnamn 
(Jais-Nielsen, 2004, s.238-239, egen översättning). 

 

 

En viktig aspekt formgivare måste utgå från är hur ett teckensnitts läsbarhet upplevs. Det mänskliga ögat 
läser och rör sig i saccadiska rörelser, vilket innebär att ögonen stannar upp och läser ett ord med jämna 
mellanrum för att sedan läsa ytterligare ett par ord runtom det ordet för att bilda en uppfattning om dess 
innebörd. Formgivningen är därför väsentlig vid hög läsbarhet då hänsyn måste tas till hur ögat ska 
förflytta sig över raderna. Val av teckensnitt, radlängd, spaltarrangemang, ordmellanrum, teckengrad, 
kontrast och utmärkning i text är några faktorer som kan påverka läsbarheten (Bergström, 2009; Jais-
Nielsen, 2004). Det är även känt att erfarenhet av ett teckensnitt bidrar till ökad läsbarhet. Detta 
förekommer då användaren är van vid att läsa något kontinuerligt med ett specifikt teckensnitt, 
exempelvis en tidning. Konstruktionen av teckensnittet varierar i läsbarhet beroende på i vilket 
sammanhang det används i. Enligt både forskare och formgivare anses seriffer ha en underlättande 
läsning, då dess varierande tjocklek på linjerna ger tydliga och enskilda karaktärer när bokstäverna 
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identifieras (se illustration 2.4). Däremot upplevs seriffers användbarhet i webbsammanhang mindre bra, 
då hårlinjerna riskeras att försvinna vid för liten teckenstorlek. Det blir därför svårläsligt och vid dessa 
sammanhang anses sanseriffer ha en bättre konstruktion då dessa inte innefattar tunna hårlinjer som kan 
försvinna och störa läsningen. (Bergström, 2009) 
  
En bokstav mäts i måttet teckengrad. Detta mått kan anges i exempelvis punkter, vilket är vanligast, men 
även i pica, millimeter och procent. Avståndet mellan avsändaren och kommunikationen skiljer sig i olika 
ändamål. Bergströms (2009) bok är exempelvis satt med punktstorleken 9, medan en affisch som ska 
upptäckas på avstånd kräver betydligt större punktstorlek för att synas. (Bergström, 2009) 

 

2.5 Kognitionspsykologi 
Det är av stor vikt för denna undersökning att veta hur en människa tar in information. Detta för att veta 
vad som kan underlätta förståelsen genom designen i matematiktestets utformningar. 
Kognitionspsykologi tyder på att medvetna designlösningar kan bidra till underlättad förståelse, vilket är 
viktigt för denna studies syfte. Hur kognitionspsykologi kan appliceras i designlösningar kommer utgå 
från en metod kallad “delad uppmärksamhets-effekt” (eng. The Split attention effect). Denna metod 
används vid instruktioner som består av både text och bilder, vilket kommer vara en del av 
matematiktestets utformningar och anses därför väsentligt att utgå från för denna undersökning.   
 

Den mentala processen som involverar inlärning, problemlösning samt minnet tillhör 
kognitionspsykologi. Det har blivit vanligare att använda kognitionspsykologi inom utbildning och inom 
olika designstrategier för att öka effektiviteten av instruktioner. För att kunna utnyttja denna effektivitet 
krävs det kunskap om hur information tas in. Minnet består av tre olika processer, sinnesminnet, 
arbetsminnet, samt långtidsminnet. Sinnesminnet består av alla känslor vi tar in med sinnena, vilka är syn, 
hörsel, lukt, smak och känsel. Arbetsminnet tar in informationen från sinnesminnet och består av 
medvetenheten till dessa. Det har en begränsning av att ta in mellan 7-9 element av information samtidigt. 
Överstiger det gränsen är det svårare att komma ihåg det som precis tagits in och upplevs därför som svårt 
att minnas. Ämnet matematik består exempelvis av en mängd information. Ämnet kan därför upplevas 
som svårt att minnas hos olika individer på grund av att det ofta överstiger gränsen av element som tas in 
av arbetsminnet. Är det däremot färre element att komma ihåg upplevs det som lättare. Dock kan detta 
riskera att arbetsminnet blir understimulerat, vilket gör att det som tas in till arbetsminnet kan uppfattas 
som ointressant att komma ihåg. I långtidsminnet består all kunskap och egenskaper individen upplevt 
och lärt sig via arbetsminnet. Det som hamnar i långtidsminnet är permanent och det kan ta in obegränsat 
med information, tillskillnad från arbetsminnets begränsningar. (Cooper, G., 1998) 

 

För att underlätta hög interaktivitet av element kan den kognitiva volymen minskas genom att presentera 
information via en bild. Element som kan interagera med varandra minskar belastningen i arbetsminnet 
om informationen presenteras på ett gemensamt sätt, vilket en bild kan hantera. Vid applicering av 
kognitionsteori kan omgjord design i instruktioner därför förhöja inlärningen hos individen, då den 
kognitiva volymen reduceras. (Cooper, 1998)  
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2.5.1 Delad uppmärksamhets-effekt  

Instruktioner kan bestå av både text och bild för att ge en tydlig information till avsändaren. Det händer 
att texten i vissa fall placeras åtskild till bilden där placeringen kan vara ovanför, under eller exempelvis 
på sidan av bilden. Denna utformning kallas för delad uppmärksamhets-effekt där användaren är tvungen 
att läsa in både texten och bilden på olika ställen. Det är inte förens användaren har avläst båda elementen 
för att fullt ut förstå innehållet, vilket orsakar till ineffektiv inlärning. För att uppnå optimal effekt av den 
delade uppmärksamheten bör både text och bild interagera med varandra. För att förhöja 
inlärningsprocessen måste båda elementen bilda ett samband i sammanhanget och vara tydligt utformade. 
Denna formgivning är inte en begränsad strategi vid användningsområde, utan kan användas i all 
omfattning som involverar både textuell och grafiska element för att förstå innebörden och bilda ett 
sammanhang. (Cooper, 1998)  



Grafisk Design och Kommunikation, ITN 

 

17 
VT/2015 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

3. Metod  

3.1 Ansats 
Studien är en mindre fallstudie och har baserats på kvalitativ strategi med induktiv och deduktiv 
dataanalys. En fallstudie innefattar datainsamling som utförts och samlats inom en specifik tidsram för att 
fördjupa förståelsen för ett specifikt område (Creswell, J. W., 2014). För att besvara syftet har kvalitativ 
strategi använts, vilket innefattat semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper hos målgruppen. Svaren 
från intervjun har sammanställts i enlighet med inspelningen och intervjuarens anteckningar för att sedan 
ingå i en modifierad tematisk analys. Den tematiska analysen har utgått från en framework med valda 
teman där aspekter som repitioner, likheter och skillnader, samt teorirelaterat material i studiens 
datainsamling lyfts fram (Bryman och Nilsson, 2011). Utifrån den tematiska analysen har den induktiva 
analysprocessen samt deduktiva tankesättet utförts för att komma fram till ett resultat. En induktiv 
analysmetod innebär att hitta mönster samt likheter i svaren och därefter relatera dem deduktivt till de 
valda teorier undersökningen utgått från (Creswell, 2014). De valda teorierna lade grunden till 
besvarandet av den första frågeställningen och har sedan följts upp med intervjun för att besvara 
frågeställning två och tre. Därefter har resultatet utifrån analysprocessen bidragit till att uppfylla studiens 
syfte.  
 

3.2 Studiens upplägg 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens syfte kontaktades ett flertal högstadieskolor i Norrköpingsområdet samt i 
Lindesberg. Dessa platser valdes då författaren kommer därifrån samt hade möjlighet att utföra 
undersökningen på båda platserna. Rektorn till Stadsskogsskolan i Lindesberg var snabbast att kontakta 
författaren om samarbete och godkände utförandet av studiens undersökning. En matematiklärare blev 
utsedd som kontaktperson till författaren där kommunikationen involverade främst mail- samt 
telefonkontakt under studiens gång. Två fysiska möten förekom under vecka 16, 2015, vilket var 
datainsamlingperioden. Första mötet av de två var ett avstämningsmöte inför nästa möte, som involverade 
själva utförandet av datainsamlingen.  

 

Kontaktpersonen valde ut 3 stycken elever i förväg från 2 olika klasser i årskurs 7. Dessa ansågs enligt 
kontaktpersonen vara duktiga inom ämnet matematik, vilket även tolkas av författaren att de inte hade läs- 
och skrivsvårigheter. Dessutom ansågs de av kontaktpersonen vara lämpliga att intervjua då dessa skulle 
kunna bidra till öppen diskussion under intervjutillfället. Dessa elever utförde matematiktestet som 
involverade 5 stycken problemformuleringar, formgivna på 3 olika sätt. Dessa bestod av en bildbaserad, 
en textbaserad, samt en text- och bildbaserad formgivning. Det textbaserade testet gav grunden till 
resterande formgivning då de 5 problemformuleringarna skapades av kontaktpersonen. Eftersom 
kontaktpersonen var lärare inom ämnet matematik kunde problemformuleringarna formuleras 
pedagogiskt, samt vara anpassade till elevernas nivå inom ämnet. Detta hade inte författaren möjlighet att 
göra på grund av bristande kunskaper inom ämnet matematik och pedagogik.   

 
Testet utformades utifrån teorier om visuell kommunikation och besvarade därför den första 
frågeställningen i studien. De grafiska designelementen resulterade i 3 olika utföranden av testet, vilka 
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applicerades i problemformuleringarna. Från varje klass fick 1 elev varsin del av de 3 olika 
utformningarna av testet, vilket resulterade i totalt 2 elever per utformning. Till följd av testet förekom en 
semistrukturerad intervju tillsammans med eleverna, vilka bildade en fokusgrupp. Gruppintervjun 
innefattade en intervjuguide som följde frågeställningarnas olika områden. Detta utfördes för att få 
möjlighet, enligt Bryman och Nilsson (2011), till flexibla svar från målgruppen. Intervjun besvarade 
sedan frågeställning två och tre där svaren bidrog till analysprocessen.  
 

3.2.2 Teorikällor 

Studien har grundat sig på både primära och sekundära teorikällor inför undersökningens utförande. 
Dessa har ingått i teorierna som testerna baserats utifrån, metodkapitlets utvalda metoder för studien, samt 
studiens analysmetod. Enligt författaren har dessa källor varit anpassade för studiens område och upplägg 
vid besvarandet av dess syfte. Detta då studiens referensram (se kapitel 2) involverat teori om vad som 
huvudsakligen ingår vid utformning av kommunikativa layoutarbeten från ett grafiskt design-perspektiv, 
enligt författaren. Dessa teorier, bortsett från kognitionspsykologi, har setts återkomma av författaren vid 
skapandet av bra och kommunikativa designlösningar av olika trycksaker inom det grafiska design 
området, både i allmänheten samt i författarens utbildning. Att teorierna dessutom triangulerats mellan 
olika källor är ytterligare en aspekt om att det anger en återkommande användning vid formgivning som 
involverar visuell kommunikation. Att skapa förståelig kommunikation av problemformuleringar kräver 
en psykologisk kunskap om hur en människa tar in information. Detta uppfyllde delkapitlet om 
kognitionspsykologi och ansågs därför som relevant till denna studie. Valet av analysmetoder passade 
även denna studie enligt författaren utifrån ett kvalitativt perspektiv. De 3 olika processerna (se 3.1) 
underlättade framtagningen av studiens resultat. Då författaren inte ansåg att presentationen av 
datainsamlingen inte passade någon analysmetod fullt ut, valde författaren att modifiera 
tillvägagångssättet av en tematisk analys då denne var mest lik att passa in på denna studies 
datainsamling. Detta är ett medvetet val av författaren som kan minska studiens trovärdighet, därför 
vidareutvecklades analysen till en induktiv analysprocess för att balansera upp modifieringen. Det 
deduktiva tankesättet svarar även på om det teorierna säger uppfylls i praktiken. Därför passade dessa 
analysmetoder denna studies undersöknings upplägg för att ta fram dess slutgiltiga resultat.   
 

3.2.2.1 Primära källor 

De primära källorna har bestått av vetenskapliga artiklar som ingått främst i studiens första och andra 
kapitel. Dessa involverar bakgrund (se 1.1), problemdiskussion (se 1.2), samt har använts genomgående i 
referensramen (se kapitel 2). Källorna har bestått av forskare (Arnoux och Finkel, 2010; Jones, 1997), 
samt professorer och doktorander (Zhang et al., 2012; Garderen, 2006; Merill et al., 2010; Agrawala et 
al., 2011; Estrada och Davis, 2015; Cooper, 1998). Norma Presmeg (1998 och 2014) är doktorand och 
specialist inom inlärningsmetoder i ämnet matematik (researchgate, 2015). Henk W. de Regt (2014) är 
utbildad filosofie doktorand (wijsbegeerte, 2015). De kvantitativa sekundärkällorna researchgate (2015) 
och wijsbegeerte (2015) användes enbart för att ta reda på Presmegs (1998 och 2014) samt Regts (2014) 
ställning, då information om personerna i fråga saknades i de vetenskapliga artiklarna som angetts.  
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3.2.2.2 Sekundära källor 

De sekundära källorna har bestått av böcker, vilka bland annat involverat lämpliga grafiska designelement 
att använda vid utformningen av testerna. De grafiska designelementen har kompletterat de vetenskapliga 
artiklarna inom områdena komposition (se 2.3.1), färg (se 2.3.2), abstrakthet och förädling (se 2.3.3), 
samt typografi (se 2.4). Bo Bergström (2009) har en filosofie kandidat inom konst- och litteraturvetenskap 
samt pedagogik. Bergström (2009) är dessutom art director och har många års erfarenhet inom Sveriges 
bästa reklambyråer. Ellen Lupton och Jennifer Cole Phillips (2008) är grafiska formgivare inom det 
grafiska designprogrammet vid Maryland Institute College of Art. Eva Jais-Nielsen (2004) är föreläsare 
samt håller kurser om tidskrifter och layout inom högre utbildningar. Dessa innefattar universitet, 
högskolor och folkhögskolor. Jais-Nielsen (2004) har även i över 20 år formgivit tidskrifter inom olika 
kategorier. Dessa källor anses som trovärdiga och lämpliga för studiens område enligt författaren då dessa 
använts genomgående inom olika kurser i utbildningen på programmet Grafisk Design och 
Kommunikation vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Scott McCloud (1993) är en etablerad 
serietecknare sedan 1984 (scottmccloud, 2015). McCloud (1993) har gjort ett flertal serieböcker och 
webbserier, samt varit lärare och konsult (scottmccloud, 2015). McClouds (1993) bok användes för dess 
lättförståeliga sätt att förklara och tydliggöra abstraktionsnivåer samt varför det används. Då bristande 
kunskap inom detta område förekom hos författaren var denna källa därför nödvändig för studiens 
undersökning. De samhällsvetenskapliga böckerna av John W. Creswell (2014) samt Alan Bryman och 
Björn Nilsson (2011) har varit relevanta för studiens undersökning för att besvara dess syfte. Detta då 
lämpliga metoder utifrån en kvalitativ ansats behövde utforskas för att sedan tillämpas till studien. 
     

3.3 Avgränsningar 

3.3.1 Tid 

Datainsamlingen förekom under en veckas tid där testet och intervjuerna tillsammans med eleverna 
utfördes under ett och samma tillfälle. Detta med hänsyn till att eleverna inte hamnar efter i deras 
utbildningsplan inom ämnet matematik, samt övriga kurser. Då undersökningens fokus för att besvara 
syftet var målgruppens åsikter om de visuella elementen i problemformuleringarna, valdes 
semistrukturerade gruppintervjuer till undersökningen. Detta gav möjlighet till öppen diskussion som 
involverade alla samtidigt, vilket passade det tidspressade schemat datainsamlingsperioden förekom. 
Därför utfördes inte intervjuer individuellt då detta krävde mer tid från målgruppens schema, vilket inte 
var möjligt för denna undersökning.   

 

3.3.2 Resurser 

Då resurserna var knappa för denna undersökning användes författarens mobiltelefon för att spela in 
intervjun. Denna utrustning orsakade viss otydlighet i inspelningen då sammanställningen av datan 
utfördes. Då gemensam diskussion uppstod bland målgruppen gjorde detta svårt att särskilja vem och vad 
som sades vid specifika tillfällen. Detta på grund av mobiltelefonens begränsade upptagningsförmåga. 
Dock sammanställdes datainsamlingen direkt efter intervjutillfället för att fortfarande ha det färskt i 
minnet och säkerställa att inga misstolkningar förekom. Dessutom återupprepades inspelningen ett flertal 
gånger vid datainsamlingens sammanställningsprocess, samt jämfördes med anteckningarna som togs 
under intervjun. Detta för att minimera feltolkningar ytterligare, samt säkerställa vem som sade vad mer 
exakt.  
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3.3.3 Metod 

Till denna studie hade det varit önskvärt att genomföra en större undersökning vilket involverar fler 
skolor, klasser och elever för att få en bredare datainsamling samt mer objektiv uppfattning av studiens 
resultat. Till en större och längre studie hade en mixad ansats varit mer lämplig tillskillnad vid denna 
kvalitativa ansats. Vid en mixad ansats används både kvalitativ och kvantitativ datainsamling för att 
besvara syftet (Creswell, 2014; Bryman och Nilsson, 2011). I detta fall hade det kunnat involvera 
resultaten på testets utformning inklusive svaren från intervjun för att ingå i en mixad ansats. Dock anses 
detta som en större undersökning i fråga om författarens förmåga att samla in och analysera datan i 
förhållande till den tidsperiod studien utförs inom. Därför bör hänsyn tas till att denna studie är en mindre 
fallstudie då undersökningen infaller under en kort och tidsbegränsad period. Då studiens målgrupp är 
målinriktade urval (se 1.4) och därför inte tar hänsyn till personer med läs- och ämnessvårigheter inom 
matematik, samt inte tar hänsyn till färgblindhet, utgör denna studie enbart en grund till möjlig 
generalisering av visuell kommunikation i problemformulering. Därför krävs fortsatta studier som 
involverar fler personer, med de sagda bristerna denna undersökning inte inkluderar, till liknande 
undersökningar som denna studie.  

 

3.4 Datainsamlingsmetoder  

3.4.1 Matematiktesterna 

3.4.1.1 Designelement och formgivning 

Testernas utformningar har både likheter och olikheter mellan varandra utifrån den angivna teorin som 
återges i referensramen. Likheterna mellan dem är den röda färgen som belyser viktig information och 
kontrasterar mot de okulörta färgerna (se 2.3.2), samt det valda teckensnittet. Teckensnittet är vanligt att 
använda vid böcker och dokument, samt faller inom ramarna för klassiska teckensnitt (se illustration 2.4).  
Adobe Garamond Pro valdes för dess höga läsbarhet då det är ett serifft teckensnitt, samt ansågs lämpligt 
då testerna var utskrivna dokument och inte var avsedda att avläsas på datorn (se 2.4). Teckenstorleken 
utgick från minimum 9 i punktstorlek, vilket var hänvisat till Bergströms (2009) boks teckenstorlek. Vid 
mindre punktstorlek hade texten blivit svårläst. Text användes i alla tester men skiljdes i formgivningen. I 
den textuella (se bilaga 1) fanns all nödvändig information kontaktpersonen angett till 
problemformuleringarna. Den text- och bildbaserade (se bilaga 2.1-2.2) bestod av en förenklad version av 
den textuella. Detta då illustrationerna stod för hälften av kommunikationen från original texten. Den 
bildbaserade (se bilaga 3.1-3.2) använde texten mer sparsamt och med en mer symbolisk framtoning. Den 
bildbaserade inklusive det text- och bildbaserade testet innefattade samma illustrationer med vissa 
skillnader i belysning av färg och användningen av text. Illustrationerna ansågs innefatta en lämplig 
abstraktionsnivå enligt författaren, då illustrationerna representerar tydliga objekt som förenklats och 
relaterar till hur objekt ser ut i verkligheten (se 2.3.3, samt illustration 2.3).  

 

Kompositionen av innehållet i testerna följer ett tredje- och niondelsindelat spaltsystem (se illustration 
2.1). Det textuella testet bestod av ett tredjedelsindelat spaltsystem där varje kolumn innefattade 2 stycken 
problemformuleringar, eller en fråga inklusive titel eller namnförteckning. De övriga testerna bestod av 
ett niondelsindelat spaltsystem där innehållets viktigaste delar delades någorlunda in i varsin ruta. Detta 
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för att texten i relation till bilden inte skulle hamna för långt bort från varandra, utan uppfattas som en 
helhet utifrån delad uppmärksamhets-effekten. Detta innebar en justering av innehållets placering i det 
niondelsindelade spaltsystemet. Varje sida bestod av max 3 problemformuleringar, där varje frågas 
nummer samt svar gick i linje med varandra och var placerade till vänster sida. Titel och text förehöll sig 
någorlunda i linje med varandra och var placerade i mitten. Problemformuleringarnas illustrationer och 
inkluderande text gick i linje med varandra och var placerade till höger. Valet av placering utgick från att 
underlätta orienteringen av innehållet och ge hög läsbarhet till den angivna målgruppen. Den viktigaste 
informationen, vilket var problemformuleringen, blev placerad längst till höger. Detta var anpassat i 
enlighet med västerländsk läsning, där avsikten var att den viktigaste informationen skulle komma i slutet 
av läsriktningen (se 2.3.1). Varje test bestod av ett antal element som förehöll sig till en rekommenderad 
avläsningsnivå (se 2.5). Tillsammans med kompositionen användes delad uppmärksamhets-effekten. 
Detta innebar att problemformuleringarnas illustrationer och text förehöll sig nära varandra och bildade 
en sammanhållen helhet (se 2.5.1).  
 

3.4.1.2 Utförande 

Testernas bilder tecknades först analogt och monterades sedan in digitalt i Adobes program InDesign. 
Programmet valdes då det är ett lämpligt verktyg att layouta i, samt för att skapa spaltsystem. Författaren 
har dessutom väldigt goda kunskaper i programmets olika funktioner och användningsområde, vilket 
bidrog till att programmet kunde utnyttjas för denna undersökning. Användningen av lager användes här 
enbart som ett verktyg för att lätt kunna ändra samt orientera innehållet i förhållande till de två olika 
spaltsystemen (se 2.3). Inför intervjun skrevs alla tester inklusive intervjuformuläret ut på en skrivare och 
delades ut till målgruppen.  
 

3.4.2 Intervjun 

3.4.2.1 Upplägg 

Den kvalitativa intervjun bestod av ett intervjuformulär med några huvudområden att besvara. Detta är en 
vanlig utgångspunkt för semistrukturerade intervjuer för att besvara specifika frågeställningar (Bryman 
och Nilsson, 2011). Områdena bestod av minnesvärdhet, kommunikation och önskvärdhet (se bilaga 4). 
De specifika områdena utgick från frågeställningarna två och tre, vilka undersöker de olika grafiska 
elementen utifrån den första frågeställningen. Minnesvärdhet involverade frågor om hur målgruppen 
upplevde testet och vad de mindes först. Detta undersökte vilka designelement som fångade ögat först och 
väckte intresse. Det undersökte även hur helheten uppfattades angående antalet grafiska element som var 
applicerade i testet (se 2.5). Denna minnesvärdhet ingår i området kommunikation men skiljer sig vad det 
gäller fokusområde. Kommunikationsområdet utgick mer för att undersöka de olika utformningarnas 
kommunikation i detalj. Detta innefattade efterfrågningar om hur de specifika grafiska elementens 
egenskaper uppfattades utifrån den angivna teorin testerna utgått från (se kapitel 2). Det sista området 
undersökte vilket test som var mest önskvärt i jämförelse med vad målgruppen är van vid. Utifrån 
önskvärdhetens resultat kunde de matematiska problemformuleringarnas utformning föras till djupare 
diskussion under analysprocessen.  

 

Intervjuprocessens intervjuformulär inleddes med en övergripande fråga angående testet. Detta följdes 
sedan upp med underfrågor för att leda intervjun in på de olika områdena (se bilaga 4). 
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Intervjuformuläret, likt testerna, genomgicks av kontaktpersonen, studiens handledare, inklusive en extern 
person som inte är involverad i projektet. Detta för att undvika eventuella missförstånd som kunde ha 
uppstått hos målgruppen och som undgått författaren. Dessa upptäckter hos nämnda personer korrigerades 
därefter av författaren. Den externa personen användes främst för att få en mer objektiv syn på om 
testernas utformning var tillräckligt förståeliga för någon som inte är involverad i projektet. Personen i 
fråga användes därför som hjälp för att diskutera olika lösningar tillsammans med studiens författare. 
Intervjuformulärets språk genomgicks av både handledare och kontaktperson innan intervjutillfället 
förekom. Detta för att språket vid intervjun skulle vara mer anpassat för målgruppen. Intervjuformuläret 
som helhet agerade dock främst som underlag och stöd till författaren, vilket även var intervjuaren under 
intervjuprocessen. Formuläret var alltså inte ämnad att visas till målgruppen, därmed den inledande texten 
i intervjuformuläret (se bilaga 4).  

 

3.4.2.2 Process 

Intervjuprocessen spelades in med godkännande från målgruppen och agerade komplement till 
intervjuarens anteckningar. Inspelningen säkerställde att korrekt information angetts vid presentationen av 
datainsamlingen. Detta för att minska risken för missvisande tolkningar från författarens sida. Att spela in 
underlättar även att fullständig information anges gällande hur och vad intervjuaren säger, vilket sedan är 
av vikt inför kommande analys (Bryman och Nilsson, 2011). Ett lättsamt språk användes under intervjun 
och atmosfären var öppen för diskussion bland de involverade, vilket var både mellan intervjuaren och 
målgruppen, samt emellan eleverna i målgruppen. Svaren från intervjun sammanställdes i enlighet med 
inspelningen samt intervjuarens anteckningar. Fokus var att presentera vad målgruppen och intervjuaren 
sagt förknippat till matematiktesterna och har därför inte involverat allt som sagts vid intervjutillfället. 
Detta på grund av att en del diskussioner som inte var kopplade till matematiktesterna uppkom under 
processen och ansågs därför av författaren inte vara relevanta för studiens resultat. 

 

Etiska aspekter togs hänsyn till innan och efter att undersökningen utfördes. Dessa bestod av att tydligt 
informera målgruppen vad undersökningens syfte bestod av, samt att bakgrundsfakta om målgruppen 
kommer ingå i studien men att de kommer behandlas anonymt. Förfrågan om målgruppens godkännande 
att bli inspelade under intervjuprocessen var ytterligare en etisk aspekt som förekom. Dessa aspekter 
rekommenderas av Bryman och Nilsson (2011) för att göra en framgångsrik intervju vid kvalitativa 
undersökningar. Därför ansågs dessa vara lämpliga för denna studies undersökning enligt författaren. 
 

3.5 Beskrivning av analysprocessen 
Datainsamlingen från intervjutillfället sammanställdes utifrån inspelningen och anteckningarna, för att 
sedan ingå i en modifierad tematisk analys. En framework användes och utgick från teman som 
repetitioner, likheter och skillnader, samt teorirelaterat material. Dessa teman sammanfattade de olika 
områdena från intervjuformuläret, minnesvärdhet, kommunikation och önskvärdhet, utifrån den utförda 
intervjun (se 3.4.2.1). Frameworken bildade 3 stycken tabeller och utgick från målgruppens kommentarer 
om varje utformning på testerna. Tabellens innehåll förtydligades sedan med en sammanfattande text. 
Tabellerna och dess sammanfattning infördes till den induktiva analysprocessen med det deduktiva 
tankesättet. Liknande mönster i svaren hittades om de olika testerna från den sammanställda datan. Den 
angivna teorin från referensramen som matematiktesterna utgått från jämfördes sedan kritiskt med 
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målgruppens svar. Slutsatser kunde därefter utgå från analysprocessen och infördes sedan till studiens 
resultat. 
 

3.6 Studiens kvalitet 
Validitet och reliabilitet har uppnåtts i studien utifrån tillförlitlighet och äkthet. De insamlade källorna till 
studien har granskats kritiskt och ansetts som relevanta för studiens undersökning (se 3.2.2). 
Triangulering har förekommit vid vissa delar i referensramen för att stärka dess tillförlitlighet, då flera 
källor sagt samma sak (Creswell, 2014). Studien grundar sig dessutom på tidigare forskning, vilket 
innebär förstärkt trovärdighet och därmed validitet (Bryman och Nilsson, 2011). Detta har uppnåtts då 
datainsamlingen inspirerats samt baserats på tidigare kvalitativa forskningsmetoder som genomförts (se 
1.1). Pålitlighet har införskaffats via tydliggörande vid beskrivning och diskussion av metodval och 
analysprocess för att uppnå studiens syfte (Bryman och Nilsson, 2011). Utifrån detta har reliabilitet 
införskaffats. Reliabilitetens äkthet har uppnåtts via ett objektivt ställningstagande från författarens sida 
vid datainsamlingen. Anteckningarna och inspelningen från studiens datainsamling har presenterats och 
sammanställts så meningsenligt som möjligt utifrån intervjuprocessen. Detta för att ge en så rättvis och 
sanningsenlig bild av intervjuprocessen som möjligt (Bryman och Nilsson, 2011). Validiteten och 
reliabiliteten i studien har varit viktigt inför rapportens färdigställande, då den ska skickas till 
undersökningens kontaktperson. Därför har det varit av yttersta vikt att bland annat presentera 
datainsamlingen så sanningsenligt tolkat som möjligt.  

 

På grund av studiens tidsbrist har validiteten varit mindre än önskat. Detta då möjligheten att undersöka 
en större mängd av målgruppen på fler högstadieskolor inte kunnat genomföras. En större undersökning 
hade varit önskvärt, och i så fall genom en djupare undersökning med exempelvis en mixad metod (se 
3.3). Detta skulle bidra med både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingar, vilket hade stärkt studiens 
validitet och reliabilitet. Detta hade exempelvis kunnat involvera en sekundär målgrupp som består av 
lärarna till en kvalitativ intervjuprocess. De matematiska testernas resultat hade bidragit till den 
kvantitativa datainsamlingen vid en mixad metod. Detta skulle kunna stärka denna studies slutsatser mer, 
samt ge en tydligare bild av resultatet från testerna i förhållande till undersökningens intervju. Detta hade 
i sin tur kunnat bidra till ökat förtroende för undersökningen hos studiens läsare. Dock anses detta vara ett 
större arbete och övergår författarens förmåga att utföra för denna studies tidsperiod. 

 

Då denna studie använder en kvalitativ metodansats kan slutsatserna av den, enligt Creswell (2014), inte 
gå att generaliseras till andra fall. Däremot kan hypoteser uppstå från denna studie och ger möjlighet att 
prövas till kvantitativa metoder. Detta innebär att denna studie kan använda generalisering då dess 
slutsatser bidrar till möjlig hypotes. Denna studie kan därför bidra till fortsatta forskningsområden som 
kan undersökas.   
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4. Analys 

4.1 Datainsamling  
Intervjun med målgruppen sammanfattades med koppling till testerna. Utsvävningar som inte var 
kopplade till testerna och deras upplevelse har därför inte tagits med. Detta då författaren inte ansåg att 
det skulle bidra till studiens resultat. Då målgruppen är anonym i studien har andra namn använts vid 
sammanställningen. Ida, Tor, Anna, Olle, Emmi och Ammi heter egentligen någonting annat.  
 
Testet utfördes på Stadskogsskolan i en stor lokal medan intervjun utfördes i en mindre lokal, vilka hade 
anordnats av kontaktpersonen. Innan testet och intervjun utfördes förklarade författaren kortfattat vad 
denna undersökning innebar, samt att de kommer behandlas anonymt i den skriftliga studien. Författaren 
frågade även eleverna om lov att få spela in dem till intervjun, vilket godkändes av alla. Målgruppen 
bestod av 6 stycken elever från 2 olika klasser i årskurs 7 och var mellan åldrarna 13-14 år. Intervjun 
utgick från ett intervjuformulär (se bilaga 4). 
 

Förkortningar: 
Intervjuare - * 
TT = Textbaserat test (se bilaga 1) - Tor och Ida 
BT = Bildbaserat test (se bilaga 2.1 och 2.2) - Anna och Olle. 
TBT = Text- och bildbaserat test (se bilaga 3.1 och 3.2) - Emmi och Ammi 
 

* Hur kändes det?  

Anna (BT) - Jag förstod ingenting. 

* Vad gjorde att du inte förstod?  

Anna (BT) - Jag förstod inte vad jag skulle göra förutom på första frågan. 

Ammi (TBT) - Jag tyckte det var enkelt eftersom jag hade både bild och text. Texten förklarade vad jag 
skulle göra och med bilden till så förstod jag. 

Olle (BT) - Jag tyckte den var svår, det fanns ingen text till. 

Ida (TT) - Jag tyckte själva uppgifterna var svåra i sig. Med X och Y… ekvationer och sånt.  
 

* Minns ni vad ni såg först, rent övergripande liksom? 

Anna (BT) - Bilderna. (De övriga som hade bilder instämmer) 

Olle (BT) - Det fanns ju bara bilder, så det var inte så konstigt. 

Ammi (TBT) - Och den röda texten till bilderna också. 

Ida (TT) - Jag vill också se hur det såg ut med bilder! 

 

(Alla förutom Olle tittar på några av vardera testerna under tiden). 

 

* Vad var första intrycket när ni såg de här testerna, vad hade ni för känsla?  

Tor (TT) - Skönt, för jag såg att jag inte fick någon med bilder! 

Ammi (TBT) - Jag tyckte det såg ganska lätt ut. 

Olle (BT) - Nää, det var inte svårt alls men de här bilderna alltså... (pekar på sitt test). 
Ammi (TBT) - Jaa, men det var enkelt eftersom jag hade text till bilderna. 

Ida (TT) - Jaha, vi fick samma uppgifter! 
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* Precis, ni har fått samma uppgifter fast i olika utformningar. 

 

* Hur tyckte ni som bara hade text?  

Ida (TT) - Det såg kliniskt3 ut typ.  
Tor (TT) - Jag njöt! 
 

* Var det någon specifik fråga ni inte förstod? 

Alla - Jaaa. 
Anna (BT) - Den här med längden. Jag chansade bara och utgick från att hon “Emma” var 140cm typ 
(pekar fråga 2 på sitt test).  

Olle (BT) - Jag förstod inte den med tändstickor (pekar på fråga 3 i sitt test), sammanlagt 8? 

Ida (TT) - Fråga 2 var väl inget svar för sig? Det var väl bara att skriva ett uttryck?  

Emmi (TBT) - Nä, precis. Det var bara ett uttryck.  

Ammi (TBT) - Det stämmer. 

Tor (TT) - Nä, för det var ju inget som stod om att hon var till exempel 140cm lång (hänvisar till fråga 2 
och Annas svar). 
 

* Hur tyckte ni själva placeringen av text och bild var?  

Ammi (TBT), Ida (TT) och Anna (BT) - Det här var bra (pekar på Ammis test). 

Olle (BT) - Den här sög! (pekar på sitt eget test). 

* Varför var det bra? 
Ammi (TBT) - Den var bra för man hade liksom texten i mitten som man kunde läsa, och sedan bilderna 
bredvid, samt en liten plats för uträkning och svar. Så det var bra. 

Tor (TT) - Den här var bra för man slapp bilderna (pekar på sitt test). Jag gillar inte när det är tecknat. 
* Hur tyckte ni som hade text hur själva upplägget var?  

Ida (TT) - Det var bra, speciellt när man skulle räkna i huvudet så var det bra. Annars så skulle man ha 
behövt lite mer plats. 

 

* Vad tror ni att den röda texten hade för betydelse? Hur uppfattades den hos er?  

Olle & Anna (BT) - Det gjorde det lättare... 

Tor (TT) - Aa, man kom ihåg det liksom… 

Ammi (TBT) - Det var typ viktigare saker som visade på att det är det här du ska veta, och det är det här 
du ska använda... Det är bra med färg! 

Emmi (TBT) - Det var lättare då för då såg man liksom vad som var viktigt. 

* Det glömde jag fråga, det är ingen av er som är färgblind på något vis? 

Alla - Näe.  
 

* Vad är ni vana för slags test i vanliga fall?  

Olle (BT) - De vanliga testerna är enklare. 

* På vilket sätt är de enklare?  

Olle (BT) - Jag vet inte, det finns text på dem. 

Ammi (TBT) - Men det är väl bara text på dem? Det är ju bra med bilder.  

Ida (TT) - Ja precis, den här är ju bra (pekar på Ammis test). 

Olle (BT) - Men snälla, förstår du den här sista eller? (pekar på fråga 5 i sitt test) 
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Ammi (TBT) - Ja, men grejen är att det är bra med både bild och text. Att bara ha bild eller bara ha text 
fungerar ju inte så bra. 

Ida (TT) - Det är typ såhär... Tråkigt eller vad man ska kalla det (pekar på sitt test). Det är ju bra med 
bilder för då vill man ju lösa det! 

Ammi (TBT) - Vi brukar ju heller inte ha sånt här rött på våra test heller. 

Ida (TT) - Ja, och så brukar vi skriva svaren på ett annat papper. 

Tor (TT) - Ja, de brukar vilja att man ska skriva längre svar också..  

 

* Om ni får möjlighet att kolla på allas nu… och sedan säga vilken ni gillade bäst helt enkelt. 

Anna (BT), Emmi (TBT), Ammi (TBT) och Ida (TT) - Den här (pekar på Ammis test). 
Tor (TT) - Får man ta sin egen? 

* Det är klart att du får göra. 

Tor (TT) - Då tar jag den här (håller i sitt eget test). 

Olle (BT) - ...Det här är ju enklaste testet! (kollar på både Idas och på Ammis test). 

 

(Kollar och diskuterar vad alla har svarat på testerna). 

Olle (BT) - Ammi, hur tänkte du här egentligen (pekar på fråga 3 på Ammis test)? 

Ammi (TBT) - Ja, men jag förstod inte riktigt. Det ligger ju liksom två tändstickor bredvid och man vet ju 
inte om de ska vara i asken eller om man ska räkna med dem. 

 

Ida (TT) - Ja och så den här med lyktstolparna så förstod jag inte att det var så här många mellanrum 
(pekar på fråga 1 i Ammis test). Därför skulle jag ha behövt en bild. 

Olle (BT) - Okej. 
 

Tor (TT) - Kolla skillnaderna på de här! På den här (pekar på fråga 3 i Emmis test) så finns det ju en bild 
där det står “Hur många småkuber har du kvar efter att ha plockat bort de mittersta, och det är 27 kuber”. 
Det är ju 9 på den här sidan. Och på den här (pekar på sitt test) så står det “Jonas har en kub som består av 
ett antal småkuber, på varje sida finns det 3 småkuber”. 
Ammi (TBT) - Va? 
Ida (TT) - Jag fattade ingenting på den, jag fattade inte hur det skulle gå. 

Tor (TT) - Så 3 på den här och så ska man ta bort 1, och då är det 2 kvar. Men på den här så står det helt 
annorlunda! 
Anna (BT) - Jag bara gissade. 

Ammi (TBT) - Jag tog bara 3x3x3, alltså 9 på varje sida... 

Ida (TT) - Ja, så tog jag bort 4. 

Tor (TT) - Jaha, jag tog det som att det var 3 på varje sida. 

Olle (BT) - Kolla, en kub har ju 6 stycken sidor. Och så var det hål i varje. Och så var det hål i mitten för 
att du skulle se igenom. 

Ammi (TBT) - Precis, så tar du bort en från varje sida plus den som är i mitten så man kan se på varje 
sida. 
Olle (BT) - Ja, så det blir 7. 
Ida (TT) - Jag fattade ingenting på min text, på den. 

Emmi (TBT) - Men då kan man ju kolla såhär... 
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(Eleverna fortsätter att diskutera och jämföra varandras svar en stund). 

 

Ammi (TBT) - Men det är ju bra att få ut så mycket information som möjligt genom både bild och text. 
Det blir liksom komplett. 
Anna (BT), Emmi (TBT) och Ida (TT) - Ja!  

 

- 
  
Deltagarna och kontaktpersonen tackades med tackgåvor för deras deltagande efter undersökningen.  
 

4.2 Tematisk sammanställning  
En tematisk analys innebär att leta efter teman vid en kvalitativ datainsamling. Dessa teman liknar samma 
metoder som vid kodning och som sedan ingår i en framework. Denna framework liknas vid en tabell där 
återkommande teman från den insamlade datan delas in i olika kategorier. Exempelvis kan respektive 
intervjupersons åsikter eller kommentarer skrivas in i de olika temana. För att hitta teman är forskaren 
tvungen att kritiskt läsa igenom datainsamlingen flera gånger. (Bryman och Nilsson, 2011) Det finns flera 
olika aspekter att uppmärksamma vid den kritiska sökningen av datainsamlingen. Dessa är repetitioner, 
lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, 
språkliga kopplingar, saknade data, samt teorirelaterat material. Till denna studie har aspekterna 
repetitioner, likheter och skillnader, samt teorirelaterat material ingått i en modifierad tematisk 
sammanställning. De övriga aspekterna har inte varit viktiga att undersöka då de inte varit relevanta till 
denna studies undersökning för att besvara syftet enligt författaren. Därför förklaras de inte ytterligare. 
Repetitioner innebär hur ofta ett tema återupprepas, likheter och skillnader innebär hur åsikterna hos 
intervjudeltagarna skiljer sig i vissa punkter, samt teorirelaterat material belyser hur 
samhällsvetenskapliga begrepp använts som utgångspunkt för teman (Bryman och Nilsson, 2011).  
 
Eftersom denna studie utgår från intervjuformulärets 3 kategorier, minnesvärdhet, kommunicerbarhet, 
samt önskvärdhet (se 3.4.2), utgör dessa redan färdiga områden till den tematiska analysen. De 3 
aspekterna har därför använts som teman i sig för att framhäva åsikterna från målgruppen utifrån dessa 3 
områden. Därför utgör denna tematiska sammanställning en modifierad version för att passa denna studie. 
Detta då studien redan hade färdiga områden att undersöka för att besvara syftets frågeställningar. I 
vanliga fall används aspekterna för att hitta olika teman i datainsamlingen, för att sedan placera in 
åsikterna från respektive intervjuperson till dessa teman i form av en tabell. Denna studies målgrupps 
åsikter har däremot delats in i respektive matematiktest, vilket resulterat i 3 tabeller. Detta för att få en 
lättare överblick av vad som kommenterats om vilket test, samt från vem i målgruppen. Åsikterna från 
målgruppen har därefter involverat återkommande åsikter om deras tilldelade test, deras likheter och 
skillnader gällande åsikterna om testen, samt hur deras åsikter har förhållit sig till den angivna teorin i 
studiens referensram (se kapitel 2). Åsikterna har därefter placerats där författaren ansett dem passa in i 
förhållande till de olika temana.  
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4.2.1 Textbaserat test 

Den tematiska analysen av det textbaserade testet har resulterat i en sammanställning av målgruppens 
kommentarer utifrån intervjuformulärets områden. Dessa åsikter har även utifrån områdena kopplats och 
delats in där det passat enligt författaren i förhållande till dess 3 teman.  
 

 
Tabell 4.2.1 Tematisk analys från intervjun baserat på det textuella testet. 

 

Sammanställningen av det textuella testet (se tabell 4.2.1) resulterade i åsikter om att det liknade tidigare 
tester som målgruppen var van vid, bortsett från de röda markeringarna som fanns i texten. Den röda 
texten var det första målgruppen såg på testet och uppfattade att den markerade texten utmärkte viktiga 
detaljer i problemformuleringarna. Upplägget av testet uppfattades som bra och såg kliniskt ut, men mer 
utrymme hade uppskattats för att få plats med uträkningar. Målgruppen uppfattade de matematiska 
problemformuleringarna som svåra i sig. Den ena parten från det textuella testet upplevde en viss 
formuleringsskillnad i fråga 4 mellan det textuella testet och det text- och bildbaserade testet (se 4.1). 
Trots att själva uppgifterna var svåra i sig, uppfattades problemformuleringar med bilder som mer 
förståeliga. Dock skiljde sig åsikterna av det textuella testet mellan målgruppen angående vilket test de 
föredrog. Det textuella uppskattades mer från den ena parten till skillnad från den andra. Den andra parten 
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föredrog bilder till testets texter då det ansågs mer förståeligt samt motiverande att vilja lösa uppgiften i 
fråga. Exempelvis hade fråga 1 behövt en bild för att tydligt se hur många mellanrum det var mellan 
lyktstolparna, vilket var svårt att förstå med bara text (se 4.1). Den sistnämnda parten ansåg även de 
vanliga testerna som målgruppen var van vid som tråkiga.  
 

4.2.2 Bildbaserat test 

Den tematiska analysen av det bildbaserade testet har resulterat i en sammanställning av målgruppens 
kommentarer utifrån intervjuformulärets områden. Dessa åsikter har även utifrån områdena kopplats och 
delats in där det passat enligt författaren i förhållande till dess 3 teman. 
 

    
Tabell 4.2.2 Tematisk analys från intervjun baserat på det bildbaserade testet. 

 

Utifrån de sammanställda kommentarerna (se tabell 4.2.2) upplevde målgruppen det bildbaserade testet 
som svårförståeligt i jämförelse med de övriga testerna. Detta på grund av bristen på förklarande texter i 
testet. Problemformulering 2 och 3 var svåra att förstå utifrån den bristande kommunikationen i det 
bildbaserade testet. Det framgick inte tydligt i kommunikationen att fråga 2 innebar ett uttryck som svar, 
medan fråga 3 behandlade antalet tändstickor som fanns i tändsticksaskarna (se 4.1). Dessa specifika 
problemformuleringar uppfattades dock som mer förståeliga i de övriga utformningarna av testerna enligt 
målgruppen. De rödmarkerade områdena underlättade förståelsen för problemformuleringarna då de 
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pekade på viktiga detaljer. Vanliga tester som målgruppen är van vid upplevs som enklare då de 
innehåller mer text. Bilderna var det första som målgruppen såg i testet.  

 

4.2.3 Text- och bildbaserat test 

Den tematiska analysen av det text- och bildbaserade testet har resulterat i en sammanställning av 
målgruppens kommentarer utifrån intervjuformulärets områden. Dessa åsikter har även utifrån områdena 
kopplats och delats in där det passat enligt författaren i förhållande till dess 3 teman. 
 

 
Tabell 4.2.3 Tematisk analys från intervjun baserat på det text- och bildbaserade testet. 

 

De sammanställda åsikterna från det text- och bildbaserade testet (se tabell 4.2.3) angav att bilderna och 
den röda texten uppmärksammades först vid första anblicken av testet hos målgruppen. Testet uppfattades 
och upplevdes som lätt och förståeligt då det innehöll både bild och text som förklarade de angivna 
problemformuleringarna. Problemformulering 1 nämndes specifikt som svårt att förstå. Detta då den ena 
parten från målgruppen inte visste om tändstickorna som låg utanför skulle räknas med till antalet 
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tändstickor i askarna (se 4.1). Trots svårigheten i problemformuleringarna uppfattades testet som lätt och 
förståeligt. Målgruppen ansåg detta då mer information anses tillkomma vid både text och bild. Detta 
uppskattades från målgruppens sida till skillnad från testerna med enbart text eller bild. Det text- och 
bildbaserade testet underlättade förståelsen till skillnad från testet med enbart text. Upplägget av testet var 
bra då problemformuleringarnas texter var förklarande och förtydligades med bilderna. Den ena parten av 
målgruppen som utförde testet kommenterade att färg är bra att använda sig av, där båda parterna 
uppfattade att den rödmarkerade texten pekade på viktiga detaljer i testet.  
 

4.3 Analysprocess 
Analysprocessen har utgått i enlighet med det som skrivits i delkapitlen ansats och beskrivning av 
analysprocessen (se 3.1 och 3.5). 
 
Målgruppen uppfattade att den rödmarkerade texten i testerna pekade på viktiga detaljer i 
problemformuleringarna. Detta skapade en medvetenhet om färgen hos målgruppen och uppfyllde därför 
färgens syfte i denna undersökning (se 2.3.2). Upplägget av de olika testernas utformningar uppfattades 
som kliniskt och bra. Enligt författarens bemärkelse kan ordet kliniskt ofta relatera till att något ser stilrent 
och organiserat ut. Därför tolkas denna åsikt från målgruppen att innehållet var lättorienterat utifrån de två 
spaltsystem testerna baserades på (se 2.3.1). Då ingen kommentar nämndes om att testerna uppfattades 
som röriga eller var svåra i den bemärkelsen att testerna innehöll för många designelement, anses testerna 
involvera ett lagom antal designelement (se 2.5). Specifika svårigheter uppstod dock vid 
problemformuleringarna 2 och 3 i det bildbaserade testet på grund av otydlig och bristande 
kommunikation (se 4.2.2). Den bristande kommunikationen uppfattades även hos målgruppen av det text- 
och bildbaserade testet vid fråga 3 (se 4.2.3). Problemformulering 1 i det textuella testet hade behövt en 
bild enligt målgruppen för att förstå frågan fullt ut (se 4.2.1).   
 
Överlag uppfattades bilders användning som mer förståeligt tillsammans med en förklarande text. Detta 
skiljde sig från testerna med enbart bild och text, vilka uppfattades som mer svårförståeliga. I enlighet 
med Bergströms (2009) och Jais-Nielsens (2004) ändamål för kommunikativ typografi, samt McClouds 
(1993) abstraktionsnivå (se 2.4 och 2.3.3), uppfyller text och bild dess ändamål i undersökningen. 
Bilderna var förståeliga då de visualiserade problemet och anses därför av författaren falla inom ikonens 
ramar. Trots svårigheten i problemformuleringarna uppskattade majoriteten av målgruppen 
kombinationen av både bild och text i testets utformning. Bilden visade problemet och kompletterades 
med en förklarande text för att uppnå en tydlig helhet av problemformuleringen hos målgruppen (se 
4.2.3). Bild och text ansågs även mer motiverande till att vilja lösa uppgifterna och underlättade 
förståelsen för problemet (se 4.2.1). En viss avvikelse förekom hos målgruppen som föredrog det 
textuella testet av personliga skäl (se 4.2.1). Detta kan tolkas som att personen i fråga var van vid det 
testets utformning utifrån tidigare erfarenhet (se tabell 4.2.1).  
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5. Resultat  

5.1 Slutsatser  
Syftet med denna studie är att undersöka hur visuell kommunikation kan utformas i matematiska 
problemformuleringar och hur detta uppfattas hos matematikintresserade elever på högstadienivå. 

 
Studiens referensram (se kapitel 2) har uppfyllt den första frågeställningen. Detta då frågeställningen 
involverade att ta reda på relevanta teorier som kunnat användas för att utforma matematiktesterna. 
Teorierna har därmed varit nödvändiga för att möjliggöra utformningen av matematiktesterna och bidragit 
till att fortgå besvarandet av studiens syfte. Vilka designelement som sedan utmärkts, samt hur dessa i sin 
tur uppfattats har besvarats utifrån frågeställning två och tre. Detta leder till studiens resterande slutsatser.  
 
Vid utformning av matematiska problemformuleringar kan appliceringen av grafiska designelement bidra 
till en bättre förståelse till problemet som ska lösas. Till denna studie var användningen av röd färg, 
bilder, samt informativa texter mest framträdande (se 4.2 och 4.3). Placeringen av innehållet i testerna 
samt den textuella kommunikationen till målgruppen ansågs som bra, bortsett från den bristande 
kommunikationen i det bildbaserade testet (se 4.2.2 och 4.3). Den bristande kommunikationen i det 
bildbaserade testet kan ha orsakats av problemformuleringarnas ordning på första sidan. Exempelvis avser 
bilderna i fråga 1 och 2 avstånd och längd, vilket visas med hjälp av klammers (se bilaga 2.1). I fråga 3 
används dock liknande klammers för att ange antalet tändstickor i tändsticksaskarna. Att askarna 
dessutom står olika orsakade att respektive klammers längd blev olika långa vid formgivningen, vilket 
kan tolkas som att det handlar om askarnas längd. Därför kan de tidigare intrycken målgruppen fick från 
problemformulering 1 och 2 orsaka en missvisande kommunikation inför fråga 3. Detta då det 
bildbaserade testet framförallt inte innefattar en kompletterande text som förklarar frågornas skillnader 
likt det text- och bildbaserade testet. Däremot var målgruppen medveten om att den röda färgen 
framhävde en viktig del av problemet som skulle lösas, vilket var x i närheten av tändstickorna (se bilaga 
2.1). Dock kunde placeringen av problemformuleringen i förhållande till de övriga frågorna ha 
omplacerats för att eventuellt minska den bristande kommunikationen.  
 

Kombinationen av både text och bild bidrog till en bättre förståelse till problemformuleringarna enligt 
målgruppen. Majoriteten av målgruppen uppfattade och upplevde att kombinationen av text- och bild gav 
en tydligare helhet av problemet i jämförelse med enbart text eller bild (se 4.3). Bilder bidrog till 
motivation och gav en tydligare förståelse över problemet i jämförelse med enbart text. Texten 
kompletterade problemformuleringarnas bilder för att förstå vad problemet handlade om och vad som 
skulle besvaras (se 4.3). I jämförelse med det bildbaserade testet var text en nödvändighet för att förstå 
problemformuleringen enligt målgruppen. Detta för att undvika missförstånd som med tändsticksasken i 
fråga 3 i det bildbaserade testet, eller veta hur fråga 2 skulle besvaras (se 4.2.2). En förklarande text över 
problemet hade därför uppskattats tillsammans med bilden. Problemformulering 3 uppfattades även som 
svår i det text- och bildbaserade testet (se 4.2.3). Detta kan ha berott på en för bristfällig text till dess bild 
då målgruppen som hade det textbaserade testet förstod frågan utan bild. Då dess utformning även var 
svår i sin kommunikation vid det bildbaserade testet kan slutsatsen dras av författaren att utformningen 
inte var optimal. Ett missförstånd hos målgruppen uppstod även vid problemformulering 4 vid en 
jämförelse mellan det textbaserade testets formulering samt det text- och bildbaserade testet (se 4.2.1). 
Orsaken till denna missuppfattning kan ha berott på att det textbaserade testet inte innefattade någon bild. 
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Bilden i de övriga testerna visade nämligen exakt hur många sidor av småkuberna som fanns på den stora 
kuben (se bilaga 2.2 och 3.2). Denna problemformulering uppfattades därför inte som svår hos de övriga i 
målgruppen som inte hade det textbaserade testet (se 4.1). Gällande upplevelsen av skillnad i 
formuleringen hos det text- och bildbaserade testet kan detta ha berott på att texten var kort och koncis i 
jämförelse med det textuella testets formulering. Den kortare texten innehöll alltså den viktigaste 
informationen som sedan kompletterades med problemformuleringens bild. Dessutom var denna 
problemformulering svår i sig enligt kontaktpersonen som tillverkat frågorna, vilket även uppfattades hos 
målgruppen. Eftersom kontaktpersonen även tagit fram personerna i målgruppen med god kunskap inom 
matematik, anses denna feltolkning hos målgruppen inte bero på dess svårighet att läsa. Feltolkningen 
beror snarare på att frågan var svår i sig, enligt författaren. Därför kan slutsatsen dras om att tillsammans 
med texten var bilden därför nödvändig för att förstå denna problemformulering för att undvika 
missförstånd.    
 

5.2 Rekommendationer  
Den angivna referensramen (se kapitel 2) kan användas vid utformning av matematiska 
problemformuleringar. Vid fortsatt utformning av matematiska problemformuleringar kan lärare och 
läromedelsformgivare inom sagda ämne utgå från de angivna teorierna i studiens referensram (se kapitel 
2). Detta då den varit nödvändig vid utformning av denna studies undersökning (se 5.1). 
 
De grafiska designelementen bild, färg och typografi kan användas i matematiska problemformuleringar 
för att underlätta förståelsen för problemet. Användningen av bild, färg och informativa texter bidrar till 
bättre förståelse. Dessa designelement framhäver viktig information samt tydliggör matematiska problem 
(se 4.3). Elementen kan därmed kombineras för att uppnå en tydlig kommunikation i matematiska 
problemformuleringar på högstadienivå. Matematiska problemformuleringars ordning samt användning 
av specifika symboler är även en viktig faktor att ta hänsyn till vid matematiska testers utformning (se 
5.1).   
 

Kombinationen av text och bild kan användas i matematiska problemformuleringar för att ge bättre 
förståelse till problemet. Kombinationen av text och bild i matematiska problemformuleringar ger en 
bättre förståelse samt ger motivation till att vilja lösa problemet elever ställs inför (se 4.3). Denna 
kombination kan därför användas i fortsättningen vid framtida matematiska problemformuleringar på 
högstadienivå. Detta då det bidrar till en balanserad formgivning och minskar brister i kommunikationen i 
matematiska problemformuleringar, samt uppskattas av högstadieelever (se 5.1).  
 

5.3 Diskussion  
Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det ganska uppenbart hur matematik skulle kunna ändra sin 
kommunikativa utformning för att uppnå en bättre förståelse för ämnet. Om ungdomar tycker ämnet i 
fråga är svårt kan viljan hos en lärare att skapa en möjlighet på likvärdiga villkor att lära sig matematik 
vara en givande faktor utifrån denna studies resultat. Denna studie kan därför förhoppningsvis bidra till 
inspiration hos matematiklärare när de bland annat ska utforma matematiska problemformuleringar. Dock 
krävs ytterligare studier inom vissa områden för att komplettera denna studies resultat. Detta för att 
teoretiskt sätt stärka de framtida utformningarnas möjligheter som lärare kan använda sig av ännu mer. 
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Dessa områden kan involvera undersökning om hur visuell kommunikation kan utformas till elever med 
läs- och skrivsvårigheter inom ämnet matematik, samt med hänsyn till färgblindhet (se 3.3.3). Beroende 
på vad dessa forskningsområdens resultat blir, kan dessa sedan antingen kombineras med denna studies 
resultat. Skiljer sig resultaten dock märkvärt från denna studies resultat, kan en egen separat lösning på 
utformning av matematiska problemformuleringar tillverkas.  
 
För att utvärdera mer specifikt hur varje grafiskt designelement som ingick vid utformandet av de 
matematiska problemformuleringarna hade ett experiment kunnat utföras. I jämförelse med denna studie 
hade ett experiment bidragit till att upptäcka varje enskilt designelements egenskaper och kommunikativa 
förmåga vid matematiska problemformuleringar hos målgruppen. I denna studie nämns detta nämligen 
väldigt vagt i författarens mening och kan med en annan studiemetod, exempelvis kvantitativ eller mixad 
metod, stärka undersökningen av designelementens egenskaper via ett experiment. Då denna studie var av 
kvalitativ ansats kunde detta därför inte utforskas, utan möjliggör till fortsatta studier för övriga forskare 
att undersöka inom detta område.   
 
En ytterligare och intressant aspekt som inte undersökts i denna studie är att forska kring hur delad 
uppmärksamhets-effekten kan påverka inlärning av ämnet matematik. Då tidigare forskning upptäckt 
olika visualiserings metoder personer använder för att lösa ett problem, kan användningen av 
kognitionspsykologi och dess delade uppmärksamhets-effekt möjligen bidra till en underlättande 
instruktionsdesign. Detta i sin tur kan förmodligen förhöja förståelsen för problemet hos individen. 
Utifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv tyder denna studies resultat på att genomarbetade 
designlösningar kan underlätta förståelsen av instruktioner via användningen av bilder. Detta beror 
förmodligen på att den kognitiva volymen minskats genom att presentera en del av informationen med 
hjälp av bilder. Dock har denna studies design av testerna främst baserats på vad författaren själv ansetts 
som förståeligt utifrån designprinciperna och inte undersökt hur visuell kommunikation används i elevers 
undervisning. Ett tydligt exempel på detta märktes i studiens intervju och analys med målgruppen om att 
deras matematiktest består av enbart text. En person föredrog dessutom detta sätt i jämförelse med 
problemlösningar presenterade via text- och bild, vilket kan ha berott på att personen i fråga har mer 
erfarenhet och vana av en textuell typ av test. Dock framgick inte hur själva undervisningens upplägg 
eller målgruppens läromedel i fråga använder sig av visuell kommunikation, då det inte var denna studies 
avsikt att utreda för att besvara dess syfte. Om exempelvis delad uppmärksamhets-effekt av visuell 
kommunikation i ämnet matematik används kontinuerligt i elevers undervisning, kan detta förmodligen 
öka förståelsen, samt underlätta inlärningen av ämnet i fråga ur ett framtida perspektiv. Detta utifrån teori 
ur ett kognitionspsykologiskt synsätt. Därför är det av intresse att undersöka mer inom inlärning av 
matematik samt hur läromedelsformgivning kan förbättras för att öka förståelsen för ämnet.  
 
Då studien varit av kvalitativ ansats har testernas metod och analys varit begränsade till angivna metoder 
och analyser. Dessa har varit anpassade för denna studies upplägg enligt författarens mening. Möjligtvis 
hade en analysmetod som involverat kvalitativ kodning kunnat vara möjlig för studiens datainsamling. 
Dock så liknade den tematiska analysen en sådan metod, samt ansågs vara bättre anpassad för denna 
studie enligt författaren. Dessutom blev den tematiska analysen ändå något modifierad för att kunna passa 
undersökningen fullt ut, vilket även hade uppstått om författaren valt en annan metod som involverat 
kodning. Att modifiera en analysmetod hade alltså inte kunnat uteslutas för studiens undersökning enligt 
författaren. Valet av datainsamlingen kändes relevant för att besvara studiens syfte. Detta för att den 
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utgått från en kvalitativ ansats. Dessutom ansåg författaren att det krävdes en trovärdig målgrupp att jobba 
tillsammans med för att öka studiens trovärdighet och värde. Dock hade observationer av målgruppen 
kunnat tilläggas till undersökningen, men var inte nödvändigt för att besvara denna studies frågeställning. 
Observationer hade dock kunnat bidra med en mer personlig upplevelse av testerna och på så vis bidragit 
till en djupare studie. Dock hade detta inneburit ytterligare en analysmetod för författaren att anpassa sig 
till. Intaget av mer detaljerade observationer hade dock passat till en större studie i jämförelse med denna.   
 

5.4 Fortsatta studier  
Då denna studie undersökte hur matematiska problemformuleringar kunde utformas, kan framtida studier 
exempelvis involvera en undersökning om läromedelsformgivning. Hur grafiska designelement används i 
läromedel i ämnet matematik är en intressant aspekt för att undersöka hur dessa i sin tur kan påverka 
framtida inlärning hos elever. Att undersöka vad högstadieelevers uppfattning och upplevelse kring 
formgivning i läromedel är, ger därmed en möjlighet till inriktning på fortsatta studier. 
 

Rune Peterssons (2014) bok, Bilder i läromedel, undgick denna studies insamling av källor till 
referensramen. Den är relevant till denna studies utformning av tester och kan därför användas till 
fortsatta studiers undersökning om hur formgivning kan utföras i läromedel. Ytterligare en bok som har 
en intressant formgivning och syfte är Shin Takahashis och Iroha Inoues (2011) bok, Linjär Algebra som 
Manga. Detta involverar en framtoning på hur serier kan lära ut svåra ämnen som matematik. Detta kan 
vara en intressant synvinkel i förhållande till inlärningsmetoder att undersöka inför framtida studier. 
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Reflektion  
Att skriva sitt examinationsarbete själv samt skriva om ett ämne som formats under ett flertal år hos 
författaren har varit väldigt intressant och lärorikt. Då författaren aldrig skrivit ett sådant stort arbete 
självständigt, har detta krävt en noggrann planering samt drivande motivation för att kunna genomföra 
det. Planeringens och studiens påbörjan var dessutom tvungna att ske i ett tidigare stadie än kursens 
officiella start. Detta var tvunget då kontakt med en skola samt dess godkännande behövde göras i förväg 
då det var avgörande för denna studies genomförande. En ytterligare faktor var en tidigare kurs som 
utspelades innan examinationsarbetets början, nämligen TNGD23. Denna kurs var till stor nytta och hjälp 
då mycket förarbete inför denna rapport kunde undersökas och samlas in tidigare. Denna studie hade tagit 
alldeles för lång tid samt varit för stort för författaren att handskas med själv om det inte vore för den 
tidigare planeringen innan kursens start. En svårighet under arbetets gång har varit att ta in och förstå de 
olika metoderna som studien baserats på. Detta tog mer tid än tänkt i jämförelse med om studiens 
författare varit två personer, som då hade kunnat diskutera fram möjliga lösningar till studien. Därmed 
kan denna rapport ses som subjektivt i dess val av metoder, referenser, samt utförande, vilket författaren 
är medveten om.   

 

Vid val av teorier har dessa noggrant och kritiskt valts ut av författaren då dessa har bidragit till att 
besvara studiens syfte. Vetenskapliga artiklar, vilka är studiens primärkällor, har kompletterats med 
sekundära källor. Detta då nödvändiga teorier till framförallt studiens referensram inte återfunnits vid 
vetenskapliga journaler eller artiklar. Därför har de sekundära källorna varit mer anpassade för detta 
ändamål. För att säkerställa rapportens trovärdighet har triangulering använts mellan källorna, då flera 
källor sagt samma sak om ett specifikt ämne. Då kvalitativ validitet och reliabilitet skiljer sig märkvärt 
från kvantitativ ansats, har detta varit en stor lärdom för författaren. För att stärka studiens reliabilitet och 
validitet ytterligare hade en metod för presentation och sammanställning av datainsamlingen varit av vikt 
i detta fall då det saknas i nuläget. 

 

Etiska aspekter som anonymitet av målgruppen har författaren tagit hänsyn till. Då det enbart finns en 
högstadieskola i staden Lindesberg fanns ingen mening med att dölja Stadsskogsskolans namn då den 
ansågs för uppenbar av författaren. Däremot togs hänsyn till att inte använda målgruppens riktiga namn 
för att säkerställa att personerna i fråga inte går att spåras från någon utomstående som kan läsa rapporten. 
Då författaren utgått från denna aspekt av anonymitet sedan studiens början tillsammans med de 
involverande, har ståndpunkten därmed inte ändrats under undersökningens gång vid färdigställandet av 
rapporten.  
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Bilaga 1. Textuellt matematiktest.  
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Bilaga 2.1. Bildbaserat matematiktest, s.1.  
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Bilaga 2.2. Bildbaserat matematiktest, s.2.  
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Bilaga 3.1. Bild + Textbaserat matematiktest, s.1.  
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Bilaga 3.2. Bild + Textbaserat matematiktest, s.2.  
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Bilaga 4. Intervjuformulär.  


