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Abstract 

Many of today's mathematics textbooks are multimodal, which means that they 

contain more forms of communication such as writing and image. This study's 

contribution was to construct the MAV (Multimodal Analysis Tool) tool that 

investigates and identifies multimodal text. The study is based on a sociosemiotic 

theory and its issues were about investigating how the image and image relate to each 

other, what the image is for function and how it relates to the writing based on the use 

of MAV. The method used to construct the tool was to create categories based on 

concepts from socio-chemistry and apply them into two coding schemes. The 

categories in the first coding scheme were: framing, distance / proximity, overlap and 

visual rim. The second coding scheme had the categories: decorative, anchor relation, 

and interchange relation. The result showed that MAV could be used as a tool in the 

textbooks. It also showed that writing and image often relate to each other by close 

proximity and that they mostly create an anchoring relationship which means they 

contribute with an equivalent mathematical content. One conclusion is that this 

relationship can be beneficial to the students' learning because the content can be 

abstract and that both the writing and the image need to convey the same information. 

It was also discussed what the decorative image could create for effects in the student's 

learning. 

Keywords: Multimodality, text, MAV, sociosemiotik, mathematics textbooks, 

learning, relationship between writhing and image and the function of the image. 
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Sammanfattning 

Många av dagens matematikläroböcker är multimodala som innebär att de innehåller 

fler kommunikationsformer som exempelvis skrift och bild. Denna studies bidrag var 

att konstruera verktyget MAV (Multimodalt Analysverktyg) som undersöker och 

identifierar multimodal text. Studien utgår från en sociosemiotisk teori och dess 

frågeställningar handlade om att undersöka hur skrift och bild förhåller sig till 

varandra, vad bilden har för funktion och hur den relaterar till skriften utifrån 

användning av MAV. Metoden som användes för att konstruera verktyget var att 

skapa kategorier utifrån begrepp från sociosemiotiken och applicera dem i två 

kodningsscheman. Kategorierna i det första kodningsschemat var: inramning, 

avstånd/närhet, överlappning och visuellt rim. Det andra kodningsschemat hade 

kategorierna: dekorativ, förankringsrelation och avbytesrelation. Resultatet visade att 

MAV kunde användas som verktyg i läroböckerna. Det visade också att skrift och bild 

ofta förhåller sig till varandra genom närhet och att de till mestadels skapar en 

förankringsrelation som innebär att de bidrar med ett likvärdigt matematiskt innehåll. 

En slutsats är att denna relation kan vara gynnsam för elevernas lärande eftersom 

innehållet kan vara abstrakt och att både skrift och bild behöver förmedla samma 

information. Det diskuterades även om vad den dekorativa bilden kan skapa för 

effekter i elevens lärande. 

Nyckelord: Multimodalitet, sociosemiotik, text, MAV, matematikläromedel, lärande, 

förhållning mellan skrift och bild och bildens funktion. 
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1. Inledning 
Textbegreppet är vidgat i dagen samhälle och läsning av texter innebär att förstå samtliga 

kommunikationsformer som exempelvis skrift, bilder och illustrationer. Texter som innehåller 

flera kommunikationsformer kallas för multimodala texter och de flesta texter i samhället är 

multimodala (Björkvall, 2009). Många av skolans läroböcker är multimodala och 

matematikläroboken är ett exempel som ofta utrycker både skrift och bild som eleverna 

behöver kunna läsa och förstå. Matematikläroböcker används dessutom som grund för 

matematikundervisningen i stor utsträckning i Sverige (Brandell & Pettersson, 2011). Med 

bakgrund av detta kan det konstateras att matematikläroboken kommer att spela stor roll för 

många elevers undervisning och lärande.  

Eftersom många matematikläroböcker är multimodala och används mycket i skolan är 

det viktigt att lärare väljer en lärobok som utrycker multimodalitet på ett effektivt sätt innan 

den används i undervisningen. Detta kan dock bli problematiskt eftersom lärare inte har 

tillgång till någon utarbetad metod som kan bedöma multimodalitetens kvalité i läroböcker 

(Skolverket, 2016). Denna studie bidrar med ett verktyg som undersöker multimodalitet i 

matematikläroböcker. Detta verktyg kan komma att bli ett stöd för lärare i deras bedömningar 

av multimodalitet i matematikläromedel för att skapa förutsättningar till att undervisa med ett 

läromedel som gynnar elevens lärande. Det kan dessutom vara ett hjälpmedel för 

läroboksförfattare i deras konstruktioner av text och samspelet mellan skrift och bild. 

Verktyget är inspirerat och kombinerat från Björkvall (2009) och Danielsson & Selander 

(2014) och detta verktyg kallas för MAV (multimodalt analysverktyg). 

Studien undersöker två läroböcker med MAV och de jämförs i viss mån. 

Undersökningen av läroböckerna är dock sekundär men användbar för att sätta verktyget i ett 

sammanhang och skapa möjligheter till diskussion om vilken påverkan multimodalitet kan få 

för elevens lärande. Användning av MAV kan synliggöra hur skrift och bild förhåller sig till 

varandra, vilken funktion bilderna har och hur bilderna relaterar till skriften. 

Forskning om andra uttrycksformer än skrift är ett relativt nytt område och har inte 

uppmärksammats förrän början av 2000 – talet vilket resulterar i att det inte finns mycket 

information om ämnet (Gunnarsson & Karlsson, 2007). Det är dock ett viktigt område att 

utveckla eftersom att eleven inte endast skapar mening av själva innehållet, utan även 

presentationen av innehållet kan få stor betydelse för elevens lärande (Frelin, 2014). I 

matematikämnet kan även internationell forskning konstatera att forskningsområdet om olika 
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uttrycksformer och sambandet mellan dem i matematikläromedel behöver utvecklas 

(Kilpatrick, 2014). I Sverige anser sig lärare dessutom inte ha tidsmässig möjlighet till att 

undersöka olika läromedel. Det finns inte heller någon garanti för läromedlens kvalité 

eftersom staten inte längre driver någon verksamhet som granskar läromedel innan de 

kommer ut på marknaden (Skolvärlden, 2014). Det konstruerade verktyget MAV som 

presenteras i denna studie kan därmed vara ett hjälpmedel till både lärare och 

läroboksförfattare till att undersöka och konstruera ett multimodalt innehåll som skapar 

förutsättningar till att skapa positiva effekter i elevens lärande. 

Begreppet ”text” inkluderar både skrift och bild i denna studie. 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att konstruera verktyget MAV som kan användas av främst lärare för att 

synliggöra hur skrift och bild förhåller sig till varandra, hur bilden relaterar till skriften och 

vad bilden har för funktion. Verktyget appliceras på två matematikläroböcker för att visa 

konkreta exempel på hur det kan användas. 

 

1.2 Frågeställningar 
- Hur visar användning av MAV att skrift och bild förhåller sig till varandra? 

- Hur kan vi se bildernas funktion genom att studera verktygets resultat i användning 

och hur det relaterar till det som är skrivet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   8 
 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie utgår ifrån sociosemiotisk teori och detta avsnitt introduceras med att redogöra 

för teorin och sedan förklaras det vidgade textbegreppet och multimodalitet. Slutligen 

beskrivs textens delar och funktioner som visar hur denna studies verktyg utformas och 

används utifrån den sociosemiotiska teorin. Detta avsnitt redogör för hur studiens verktyg 

byggs upp men det kommer att beskrivas mer utförligt i metodavsnittet. De teoretiska 

utgångspunkterna presenteras innan den tidigare forskningen med bakgrund av att det bli 

enklare för läsaren att förstå de centrala begreppen som inkluderas där. Detta upplägg gör det 

enklare för läsaren att förstå texten.  

1.4 Sociosemiotik 
Michael Halliday grundade teorin sociosemiotik. Den första delen i ordet är socio och det 

syftar på att teorin är socialt orienterad. Antagandet i att allt betydelseskapande är socialt 

grundar sig i att människans behov av att skapa mening tillsammans med andra. Det är i det 

sociala som vi kan få förklaringar till varför olika kommunikationssätt är uppbyggda på vissa 

sätt. Den andra delen i ordet är semiotik syftar på teorins avstamp i olika former av betydelser. 

Semiotik är läran om betydelser. I det sociosemiotiska perspektivet är betydelseskapandet 

alltid funktionellt och detta innebär att människor behöver hitta sätt att utrycka sig så de kan 

förstå varandra på ett effektivt sätt. För att skapa möjligheter till att utrycka sitt budskap 

utvecklas olika resurser som är så välfungerande som möjligt Björkvall (2009). Semiotik 

handlar om lärandet om olika tecken och hur de kombineras i olika sorts medier (Rostvall & 

Selander, 2008) 

Det nämndes tidigare att olika resurser används för att skapa mening när vi 

kommunicerar och dessa resurser kan även organiseras för att skapa förståelse om vår 

omvärld. Inom sociosemiotiken kallas de för semiotiska resurser. Semiotiska resurser kan 

förklaras som allt människan gör för att organisera och strukturera både sin egen 

kommunikation och förståelsen av omvärlden mellan människor (Danielsson & Selander, 

2014). De semiotiska resurserna kan beskrivas som det byggmaterial som används vid 

skapandet av betydelser. Bokstäver är ett exempel på en resurs som kan skrivas, tryckas eller 

ristas in för att få olika betydelser. Ett annat exempel på en resurs är olika vinklar som kan få 

olika betydelser i en bild (Björkvall 2009). När de semiotiska resurserna används på ett 

systematiskt vis bildas det en semiotisk modalitet (Danielsson & Selander, 2014). När olika 

bokstäver kombineras skapas en text som är ett exempel på en semiotisk modalitet. Skrift och 

tal är två av de mest utvecklade semiotiska modaliteterna.  
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1.5 Det vidgade textbegreppet och multimodalitet 
Definitionen av text har förändrats och anses inte längre endast bestå av det skriftliga 

verbalspråket. Genom det vidgade textbegreppet har definitionen av text förändras till att 

inkludera alla betydelsebärande delar som exempelvis skrift, bilder och ljud. Dessa olika delar 

som exempelvis skrift och bild kan beskrivas som olika teckenvärldar som formar en 

meningsfull och sammanhängande följd (Björkvall, 2009). Det vidgade textbegreppet är ett 

relativt nytt fenomen som inte fick sitt stora genomslag förrän 2000-talet och det var först då 

som andra element i texten började att uppmärksammas och undersökas (Gunnarsson, och 

Karlsson, 2007). Begreppet text härleds dock till den etymologiska definitionen väva som i 

detta sammanhang kan innebära ”en väv av betydelser”. Både skrift och bild har funnits länge 

men endast skriften har uppmärksammats (Nordberg, Carlsson och Molin 2003). 

Texter som utrycker flera kommunikationsformer kallas multimodala texter (Selander 

och Kress 2010). Björkvall (2009) förklarar också att den multimodala texter är uppbyggd av 

semiotiska resurser som är de grundläggande byggstenarna i en text. Danielsson och Selander 

(2014) förklarar att när de semiotiska resurserna kombineras och organiseras skapas olika 

semiotiska modaliteter som exempelvis en skriftlig mening. När en kombination av olika 

semiotiska modaliteter organiseras så kan olika medier skapas som exempelvis en bok. En 

multimodal text kan alltså vara en text som är uppbyggd av både skrift och bild. Eftersom vi 

lever i ett samhälle där textbegreppet är vidgat och multimodala texter används i stor 

omfattning blir förståelse för de olika elementen och samspelet mellan dem allt viktigare att 

förstå (Gunnarsson & Karlsson, 2007). 

När en multimodal text analyseras beskriver Björkvall (2009) vikten av att inkludera 

samtliga delar i det han kallar för satsytan. Satsytan är den yta som upptas av skrift, bild och 

grafik med mera som är strukturerat på ett material. Delar som exempelvis skrift, grafik eller 

bild menar Björkvall (2009) är olika textelement. Textelementen är enheterna som 

tillsammans utgör själva texten och i analysen behöver de olika textelementen avgränsas och 

relateras till varandra för att kunna dra olika slutsatser. Några exempel på textelement kan 

vara skriftstycken, rubriker eller avbildade personer. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att en text är det materialiserade resultatet av 

den sociala interaktionen. Texten är kommunicerande och den är produceras i en social 

kommunikation. Multimodala texter är alltså materiella och detta material kan bestå av 

exempelvis papper eller bark som är inristat med sten eller bläck. (Björkvall, 2009 s. 7 - 8).  
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1.6 Textens delar och funktioner 
Texter kan vara uppbyggda på olika sätt för att skapa mening som läsaren kan ta del av. Olika 

strategier kan användas för att undersöka texter och hur de skapar mening utifrån ett 

sociosemiotiskt perspektiv. Ett sätt kan vara att urskilja och identifiera olika textelement, hur 

textelementen förhåller sig till varandra och vad de skapar för typ av relation. En text byggs 

upp av olika textelement. Två underrubriker till textelement är bildelement och skriftelement. 

Ett bildelement är exempelvis en bild eller illustration och ett skriftelement kan vara ett 

skriftstycke eller ett ord som är placerat på sidan. Komposition är ett begrepp som redogör för 

betydelsen av textelementens placering, hur de kopplas ihop, skiljs åt och visar 

framskjutsenhet genom olika semiotiska principer. Begreppet framskjutenhet kan exempelvis 

uppstå när en matematisk uträkning med siffror placeras över en bild, den matematiska 

uträkningen visar då framskjutenhet. Placeringen på textelementen över uppslaget eller sidan 

skapar olika så kallade betydelsepotentialer (Björkvall, 2009)  

För att både identifiera olika textelement och undersöka hur olika textelement förhåller 

sig till varandra kan texten studeras med särskilda resurser. Resurserna kan användas för att 

synliggöra olika sambandsskapande och avgränsningar mellan textelement. Den starkaste 

resursen för avgränsning är inramning/färgplattor, denna resurs visar på skillnader mellan 

textelement. Men denna resurs kan också visa på starkt samband på elementen inom ramen 

eller färgplattan. Om resursen inramning utrycks är textelementen med andra ord placerade 

inom ett fysiskt streck eller ett färgat område. En annan resurs som inte är lika stark kan både 

visa på samband och avgränsning är avstånd, om textelementen står nära varandra visar de på 

att de hör ihop och ett långt avstånd pekar på avgränsning. Textelementen kan även skapa 

samband genom överlappning och visuella rim. Olika textelement som överlappar varandra 

kan också förmedla vilka textelement som är framskjutna och mer ”viktiga”. Visuella rim kan 

både bilda samband och avgränsning och detta kan skapas genom att textelementen 

exempelvis har samma färg eller symboler (Björkvall 2009). Genom användning av dessa 

resurser kan det avgöras vilka skrift och bildelement som hör ihop vilket är väsentligt för 

denna studie för att kunna undersöka hur skrift och bild förhåller sig till varandra, vilken 

funktion bilden har och hur den relaterar till skriften. 

När skrift och bildelementen har urskilts och det har studerats vilket förhållningsätt de 

har till varandra (inramning, avstånd/närhet, överlappning eller visuellt rim) kan det 

undersökas vilken funktion bilden har och hur den relaterar till skriften. Som det nämndes i 
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förgående avsnitt kan det undersökas om bilden har en dekorativ funktion (Danielsson & 

Selander, 2014) och det kan undersökas om bilden har en förankrande eller avbytande 

funktion till skriften (Björkvall, 2009). 

Genom att undersöka multimodalitet i text med den sociosemiotiska teorin kan det 

synliggöras och diskuteras hur dessa texter kan skapa mening. Det kan även diskuteras vad 

multimodaliteten kan innebära för läsarens meningsskapande genom läsning av texten. 

Bilden kan ha olika funktioner och skrift och bild kan relatera till varandra på olika 

sätt. Roland Barthes introducerar begreppen förankring och avbyte kan användas för att 

beskriva hur skrift och bild kan relatera till varandra. En förankringsrelation uppstår när 

skriften vägleder läsaren om vad som ska uppfattas som centralt i bilden. Det kan även vara 

omvänt, det vill säga att bilden vägleder läsaren om vad som ska uppfattas som centralt i 

skriften. En avbytesrelation skapas istället när skriften och bilden kompletterar varandra med 

olika informationen som tillsammans skapar en helhet. Det kan beskrivas som att skrift och 

bild kan skapa en ”förankringsrelation” eller ”avbytesrelation” (Björkvall, 2009). Begreppet 

redundans kan också användas och detta innebär att skriften och bilden uppger samma fakta. 

Denna relationen kan i vissa sammanhang bli överflödig men att det kan vara viktig i 

läromedel för eleverna eftersom den kan klargöra informationen (Pettersson 2008). 

Danielsson & Selander (2014) Förklarar att bilden även kan ha en dekorativ funktion och 

detta innebär att bildens syfte endast är att dekorera sidan. Ett exempel på detta kan vara i ett 

uppslag i en bok som förmedlar kunskaper om matematiska uträkningar och att det visas en 

bild på en ost men att bilden inte relaterar till skriften och inte bidrar men någon matematisk 

information.  

1.7 Tidigare forskning 
Avsnittet visar först ett historiskt perspektiv på läroböcker och bilder i läromedel. Sedan 

förklaras olika resultat som forskare har kommit fram till i deras undersökningar av text. Det 

nämndes i inledningen att denna studie definierar begreppet text som samtliga delar i 

läromedlet, en bild är alltså lika mycket text som skrift. 

1.8 Läroböcker genom historien  
Läroböcker är ett läromedel och den färdiga läroboken är resultatet av ett omfattande 

pedagogiskt arbete som ska ha skapats utifrån en teori om meningsfullt lärande (Petterson 

2008). I matematikämnet är läroböckernas syfte att guida och presentera möjligheter där 
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eleverna får chansen att bygga vidare på sina kunskaper på ett ofta praktiskt tillvägagångsätt 

(Yerushalmy, 2014).  

Läroböcker har funnits länge men de spred sig och blev vanligare i skolan när 

boktryckskonsten uppfanns eftersom den skapade möjligheter till massproduktion (Danielsson 

& Selander, 2014). Innan papperet skulle uppfinnas skapades läromedel av andra material 

världen över som exempelvis lera, bambu och pergament och i dessa material ristades 

information in med olika sorts verktyg (Kilpatrick, 2014). Den första upplagan av läroboken 

“Orbis Sensualium Pictus” (den synliga världen i bilder) gavs ut år 1658 i Nürnberg. 

Läroboken omarbetades många gånger, den började användas i Sverige under 1600-talet och 

fortsattes att användas som läromedel i 200 år. Ett annat exempel på en lärobok som gick ett 

stort genomslag i Sverige var ”läsebok för folkskolan” som gavs ut år 1868 av förlaget 

Norstedt & Söner. Under 1800-talet fick läroboken sitt stora inflytande i Sverige (Pettersson, 

2008) Det var också under 1800-talet som det skapades läroböcker till de skolämnen som 

fanns i den tidens aktuella läroplan och läroböckerna innehöll de kunskaper inom ämnet som 

eleven förväntades att lära sig (Selander & Kress, 2010). I ett internationellt perspektiv 

använde eleverna i Sverige och resten av Europa tryckta läroböcker relativt tidigt eftersom de 

tryckta läroböckerna inte började användas i Nordamerika av allmänheten förrän efter att de 

hade använts i Europa. Under 1900 – och 2000´talet började läroböcker användas runt om i 

hela världen och används fortfarande flitigt i många länder (Kilpartick, 2014).  

Johansson i Brandell & Pettersson (2011) skriver att år 1938 hade Sverige en 

verksamhet som granskade läromedel innan de kom ut på marknaden. Syftet var att 

kvalitetssäkra läromedlen och de som inte blev godkända fick inte användas i skolans 

undervisning. Detta lades dock ner år 1991, det blev då upp till läraren att själv avgöra vilka 

läromedel som är lämpliga att använda och så fungerar det än idag (skolvärlden, 2014). 

Selander & Kress (2010) menar dock att de läromedel som konstrueras idag ska anpassas till 

en redan existerande social praktik och följa ramar som anses vara de olika ämnenas kärna 

och centrala begrepp. Läroböckerna ska även sträva mot den aktuella läroplanens mål som 

eleven ska uppnå.  

I skolans verksamhet i Sverige används läroböcker i varierad utsträckning och i 

matematikundervisningen används matematikläroböcker i hög grad. En internationell 

undersökning visar att Sverige tillhör de länder som använder matematikläroböcker i störst 

omfattning i världen. Matematikundervisningen är läroboksstyrd i många skolor vilket 
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innebär att läroboken spelar stor roll för vad eleverna lär sig under lektionerna (Johansson i 

Brandell & Pettersson, 2011). Matematiklärobokens inflytande kan bero på den aktuella 

läroplanen (Skolverket, 2011) eftersom den är målstyrd och har fokus på resultat och då kan 

läroboken bli en trygghet för läraren och en garanti för kvalité (Johansson i Brandell & 

Pettersson, 2011). Matematikläroboken kan göra läroplanens innehåll mer konkret och 

förståeligt vilket också kan ge läraren en känsla av trygghet i planeringen och hur lång tid 

varje moment bör uppta (Yerushalmy, 2014). Detta kan även internationell forskning 

konstatera, forskningen menar att matematikläroboken kan vara mer skriven för läraren än för 

eleverna på grund av den trygghet som skapas i arbetet med den. Över hela världen skapas 

läroböcker utifrån en virtuell läroplan i matematikämnet. Även om matematikläroböcker ser 

olika ut och används på olika sätt kan är det matematiska innehållet likartat. Världens 

matematikläroböckers funktion är ofta att förmedla auktoriserad kunskap, ibland presenterar 

den resurser för kreativ problemlösning och att vara ett material och stöd för självinlärning 

(Kilpatrick, 2014). 

1.9 Bilder i läromedel 
Språket i matematikböcker, inklusive symboler och diagram konstruerar en viss syn på 

matematiken och förväntningar om elevers deltagande i matematisk aktivitet (Alshwaikh & 

Morgan, 2014). Det är med andra ord inte endast skriften som skapar betydelse för bland 

annat matematiklärobokens innehåll utan även andra uttrycksformer som bilder spelar roll för 

elevers lärande. Olika bilder i läromedel är dock inget nytt fenomen utan det har använts som 

stöd i utbildningssyfte i hundra eller till och med i tusentals år. En anledning till att bilder har 

använts i utbildningssyfte grundar sig i att de kan illustrera begrepp som inte är lika effektiva i 

skriftform. Läroböckerna som presenterades tidigare ”Orbis Sensualium Pictus” och ”läsebok 

för folkskolan” var aktuella för mycket längesen men båda innehåller olika typer och former 

av skrifter och bilder. Tekniken som användes för att konstruera läroboken ”Orbis Sensualium 

Pictus” var att skära ut både ord och bilder. Läroboken ”läsebok för folkskolan” illustrerades 

med trettio stycken bilder och dessa publicerades även som planscher och planscherna hade 

sitt största inflyttande i Sverige mellan åren 1920 – 1950. Under dessa år användes 

planscherna flitigt som verktyg i skolans undervisning tillsammans med eleverna. Dessa var 

mycket detaljrika och även om läraren berättade om bilderna på ett pedagogiskt sätt så fanns 

det fortfarande utrymme för elevernas egna tolkningar och tankar om dessa. Som kontrast till 

planscherna var de läroböcker som användes samtidigt skriftbaserade med endast små porträtt 

som var svartvita (Pettersson, 2008).  
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Det förklarades även tidigare att det stora genombrottet för läroboken började under 1800-

talet och i denna tidsperiod fördes också en stor debatt om bildens roll och betydelse i 

läromedel. Efter 1950-talet förändras läroböckernas uppbyggnad av skrift och bilder och 

bilder och bildtexter kommer att få ett större inflytande och utrymme jämfört med tidigare år 

(Pettersson 2008). En av anledningarna till detta inflytande beror på den utvecklade tekniken. 

I dagens samhälle har tekniken skapat möjligheter till att läroboksförfattarna kan inkludera 

fler och mer omfattande bilder i läromedlen. Genom den avancerade tekniken kan 

läroböckerna konstrueras med grafiska element, olika färger, bilder och olika symboler som 

kan förmedla information på olika sätt (Selander & Kress, 2010). 

Läroplanen (Skolverket, 2011) förmedlar dock att lärare ska undervisa med 

multimodala verktyg som exempelvis läroböcker. Det förklarades tidigare att textbegreppet 

har vidgats och att de multimodala texterna har stort inflytande i samhället. I takt med 

samhällets förändring så har även skolorna integrerat multimodala texter i undervisningen. I 

läroplanen (Skolverket, 2011) nämns inte de specifika begreppen det vidgade textbegreppet 

eller multimodalitet men de utrycks på andra sätt. I exempelvis avsnittet som handlar om 

skolans ansvar till att eleven står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ” kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom 

språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” 

(Skolverket, 2011 s. 14). I läroplanens kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av 

årskurs 3 utrycks multimodalitet i följande avsnitt ” Eleven kan beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, 

symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” 

(Skolverket, 2011 s. 60). Skolan ska alltså arbeta med multimodalitet i klassrummet. 

1.10 Möjligheter till meningsskapande genom multimodalitet 
Möjligheter till människors förståelse och meningsskapande av ett innehåll i exempelvis 

läroböcker skapas inte nödvändigtvis endast av ämnesinnehållet (vad). Människors förståelse 

för innehållet kan även vara beroende av hur innehållet presenteras i materialet, detta kan 

exempelvis vara hur läroböckerna är designade. Det kan dock poängteras att alla lär sig på 

olika sätt och att det därmed inte finns någon lärobok som kan ge de bästa förutsättningar till 

alla elever för att skapa mening. Men genom forskning inom området kan det redogöras för 

olika tänkbara hinder och förutsättningar till elevernas meningsskapande i multimodala texter. 

Ett hinder som kan uppstå i elevernas meningsskapande är när skriften och bilden inte 

stämmer överens med varandra (Frelin, 2014). Detta lyfter även Pettersson (2008). Han menar 
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också att bilder och skrifter som inte stämmer överens med varandra kan bilda ett 

störningsmoment i elevernas inlärningsprocess.   

Användning och elevernas metakognition kring multimodalitet i klassrummet 

förstärker elevernas meningsskapande. En undersökning har gjorts om hur barnen 

uppmärksammade de olika semiotiska resurserna i deras meningsskapande (Magnusson, 

2014). En slutsats som gjordes utifrån resultatet av undersökningen är att undervisning om 

och med multimodala texter kan hjälpa och vägleda eleverna till att skapa en bredare 

förståelseför textens innehåll. Ett annat konstaterande att ett multimodalt inflytande i 

undervisningen kan göra att eleven kan skapa och fördjupa ny förståelse för olika semiotiska 

resurser. Detta innebär sammanfattningsvis att undervisning med ett multimodalt inflytande 

kan få eleverna att bilda och utveckla sitt meningsskapande (Magnusson, 2014). 

1.11 Läsning av en bild och dess funktion 
Vi läser både skrift och bilder men läsprocessen för dessa ser annorlunda ut. För att kunna 

bilda en förståelse för skriften måste den läsas i en viss ordning eftersom skriftspråket är 

linjärt. Bildspråket är annorlunda, bilden läses när vi hittar olika logiska mönster genom att 

svepa fram och tillbaka med blicken och först då skapar vi ett fullständigt bildintryck 

(Pettersson, 2008). Med bakgrund av att skriftspråket är linjärt har ordningen i skriften stor 

betydelse för dess budskap. Exemplet räven jagar kaninen och kaninen jagar räven har två 

olika betydelser, organisationen av orden blir avgörande för skriftens budskap om vilket djur 

som jagar vilket. Bilder utrycker istället andra resurser för att förmedla sitt budskap. Bilder 

kan skapa betydelser genom exempelvis placering av olika element, det viktiga placeras 

centralt medan det mindre viktiga placeras i periferin. De kan också skapa olika betydelser 

genom att utrycka olika färgskalor. Bilder kan dock också vara analytiska och berättande 

precis som skrifter. Skrift och bild kan ses som två olika typer av språkande (Rostvall & 

Selander, 2010). 

Det kan konstateras att bilder går att läsa fortare än skrifter med bakgrund av att bilden 

anger direkt hur något ser ut medan skriften tar längre tid att läsa. Det är bildens grafiska form 

som förmedlar struktur och hur olika delar i bilden skapar en gemensam helhet (Pettersson, 

2008). Vissa forskare menar också att bilden har en grammatik, trots att många ställer sig 

kritiska mot detta. Grammatiken i bilden organiserar struktur och ordning för läsaren precis 

som skriftens grammatik gör. Den stora skillnaden mellan bilden och skriftens grammatik är 

att skriftens grammatik är uppbyggd av gemensamma grammatiska regler. Bildens grammatik 
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skapas genom företeelser och likhet med världen istället för överenskomna regler. 

Skriftspråket byggs upp av samspel mellan grafem och fonem, ord, meningar, huvudsatser 

och bisatser med mera. Bildens grammatik byggs upp av olika visuella meddelanden och 

exempel på meddelanden kan vara avbildade element som människor, föremål eller platser 

(Kress & van Leeuwen, 2006). 

I boken skapar grafiska element som bilder, ramar och färger det första intrycket då 

läsaren bläddrar i den (Whitling & Kågerman Hansén, 2011). Genom bläddrandet av boken så 

kan bilderna ha en viktig funktion eftersom det kan bli avgörande om konsumenten kommer 

att köpa just den boken (Pettersson, 2008 s. 111). Pettersson (2008), Whitling & Kågerman 

Hansén (2011), Björkvall (2009) och Wallin Wictorin (2011) är överens om att olika bilder 

får olika funktioner och att olika bilder är mest effektiva i särskilda sammanhang i läromedel. 

Teckningar används ofta för att åskådliggöra och förtydliga hur något fungerar eller ser ut 

(Pettersson, 2008). Tecknade bilder kan ge eleverna en teknologisk och vetenskaplig bild. Ett 

fotografi kan innehålla för många detaljer och kan skapa förvirring för eleven i detta 

sammanhang (Björkvall 2009). Teckningar kan också anpassas till olika åldrar och ämnen på 

ett effektivt sätt och tecknade bilder lämpas till vid berättelser eller händelseförlopp. 

Fotografier är effektivt när eleven ska knyta an till händelser, personer eller olika miljöer. Ett 

läromedel behöver ofta både tecknade och fotografiska bilder för att skapa förståelse och 

sammanhang hos eleverna (Whitling & Kågerman Hansén). Bildernas funktion kan resultera i 

olika värderingar. Om majoriteten av bilderna som läroboken innehåller föreställer pojkar kan 

det generera olika värderingar inom genusperspektivet hos eleverna. Detta behöver inte vara 

avsiktligt hos författarna men resultatet av bilderna kan bidra till stereotypa föreställningar 

bland eleverna (Wallin & Wictorin, 2011). 

Dekorativa bilder i läromedel kan bli ett störmoment för eleverna, även för många 

bilder, eller bilder som innehåller för mycket information kan skapa förvirring hos eleverna. 

Den dekorativa bildens syfte är med andra ord endast till för att dekorera sidan utan att 

förmedla några kunskaper. Om en bild är för innehållsrik är det bättre att dela upp bilden i 

flera bilder. Det är viktigt att bilderna i läromedlen är lättlästa så att eleverna kan ta del av 

informationen. Läsare skapar inget intresse för ointressanta bilder utan bilderna måste skapa 

upplevelser hos läsaren för att göra den intressant. Färgkvoten kan också få en viktig funktion 

i bilden eftersom färger ökar människors uppmärksamhet, motivation och förbättra 

inlärningen hos eleverna. Olika färgkoder kan kategorisera och organisera informationer i 
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olika mönster. Läromedlet ska dock inte innehålla för många färgkoder eftersom detta kan 

hindra inlärningen istället för att stötta den (Pettersson 2008). 

1.12 Analyser av texter 
Danielsson och Selander (2014) har visat flera exempel på analyser och diskuterar vad 

resultatet av analysen kan ha få för effekter i elevens lärande. När de undersöker 

matematikläroböckerna använder de en metod och denna metod byggs upp av frågor som 

exempelvis: samspelet mellan olika skriftavsnitt, samspelet mellan olika slags bilder och 

samspelet mellan skrift och bild. När de studerade samspelet mellan olika skriftavsnitt 

fokuserade de exempelvis på rubriker, bildtexter, faktarutor och sammanfattningar. I 

undersökningen kring samspelet mellan olika bilder granskades samspelet mellan olika bilder 

som exempelvis grafer, bilder, foton, teckningar och kartor. Här uppmärksammade de om 

bilderna samspelade genom något sorts tema eller om de förmedlade olik information. När de 

studerade samspelet mellan skrift och bild utgick de från olika formulerade frågor som 

analysverktyg. Exempel på frågorna som de konstruerade är: är bilderna rent dekorativa, eller 

fördjupar och förstärker dessa de olika verbaltexterna? Hur samspelar verbalatextens budskap 

med bildernas exemplifieringar? Kan det uppstå problem för läsaren om verbaltext och bild 

fokuserar olika saker? 

I de analyserade läroböckerna för olika ämnen så väljer Danielsson & Selander (2014) 

att ha olika fokus. I den multimodala matematikläroboksanalysen studerar de läroboken 

Lyckotal Matematik skolår 3. I analysen utgår de från dessa två övergripande utgångspunkter: 

övergripande struktur och iscensättning och samspel mellan textens olika delar. De 

uppmärksammar att läroboken innehåller färgteman i olika kapitel. Något annat de 

uppmärksammar är att skriften inte alltid förklarar på ett tydligt sätt vad bilderna informerar 

om. Precis som Holsanova (2007) konstaterade så är en av Danielsson & Selander (2014) 

slutsatser också att skriften och bildens samverkan och information blir enklare att förstå om 

de är placerade nära varandra. De menar dock även att elementen kan visa närhet genom ett 

färgtema. Precis som Pettersson (2008) kommer Danielsson & Selander (2014) också fram till 

att den dekorativa bilden kan skapa hinder i elevens lärande. 

Alshwaikh & Morgan (2014) studerar och jämför multimodalitet i 

matematikläroböcker i geometriavsnittet från Palestina och England. De avser att undersöka 

hur matematikens natur och dess aktivitet konstrueras i läroböckerna och vilket deltagande 

eleven förväntas få i arbetet med matematikläroböckerna. Metoden som de använder är 
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inspirerad från Tang, Morgan & Sfard (2012) och Alshwaikh (2011). Genom metoden kan de 

studera ideella och interpersonella meta-funktioner av språk och detta studeras genom olika 

kategorier som presenteras i form av en tabell. Matematikens natur och aktivitet studeras 

genom att studera hur och i vilken utsträckning det specialiserade språket utrycks, 

konventionella uttryck, matematiska symboler, konventionella diagram, listor, tabeller och 

konceptuella diagram. I undersökningen om vilket deltagande som eleven får i läroböckerna 

studerar de elevernas möjligheter till medverkan, vilka typer av aktiviteter som eleven får 

delta i, vilka val de får göra, om de resoneras som ”tänkare” eller ”skribenter” och om de får 

rita diagrammen själva. De kommer fram till att läroböckerna behandlar samma ämne men på 

olika sätt och eleven får möjlighet att delta i aktiviteterna i båda läroböckerna. Symboler, 

bilder och skrift förmedlar liknande information med olika design. 

Ann Daly & Len Unsworth (2011) har gjort en undersökning som handlade om olika 

relationer mellan skrift och bild i multimodala texter och deras analysverktyg påminner 

mycket om Björkvalls (2009) analysverktyg ”förankringrelation” och ”avbytesrelation”. 

Materialet som användes i studien var ”NSW Basic Skills Test (BST)”, detta är ett läsmaterial 

med frågor som elever i årskurserna 3 och 5 ska svara på. 

När de studerade relationerna mellan skrift och bild i materialet användes begreppen 

och analysverktygen samstämmighet (concurrence) och komplementaritet (complementarity). 

Samstämmighet påminner om Björkvalls (2009) förankringsrelation och uppstår när skriften 

och bilden förmedlar samma information. Ett exempel på en sådan relation kan vara om 

bilden föreställer en spade och bilden som hör till skriften visa spade. Komplementarietet 

påminner om Björkvalls (2009) avbytesrelation. Denna relation uppstår istället när skriften 

och bilden kompletterar varandra till en gemensam helhet. En sådan relation kan exempelvis 

uppstå om skriften visar Lisa äter mat och bilden visar en bild på när Lisa äter köttbullar. I 

detta sammanhang bidrar bilden med en utökad information om vad Lisa äter för mat. 

Efter undersökningen kunde de dra slutsatsen att skrift och bild både kan skapa en 

relation genom komplementaritet och samstämmighet. Det visades även i resultatet av 

läsmaterialet att barnen hade fler rätt när skrift och bild skapade samstämmighet. Daly & 

Unsworth (2011) menar dock att elevernas förståelse påverkas av hur tydlig samstämmigheten 

eller komplementariteten presenteras. De kommer fram till att relationsskapandet mellan skrift 

och bild både måste visas tydligt och att läraren behöver diskutera övergångarna tillsammans 

med eleverna. Utifrån detta kan det konstateras att eleverna kan behöva utbildning om 
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relationen mellan skrift och bild för att skapa förutsättningar till att de ska kunna tillägna sig 

den kunskap som erbjuds. 

Även Halliday & Matthiessen visar också begrepp vid analys av relationen mellan 

skrift och bild som de istället kallar för ”jämlika” (equal), som påmminer om 

förankringsrelationen och ”ojämlika” (unequal), som påminner om avbytesrelationen. 

Martinec och Salway ställer sig dock kritiska till dessa analysverktyg. De menar att det kan 

vara svårt att avgöra vilken typ av relation som skrift och förmedlar och de ifrågasätter om det 

finns något värde för att undersöka detta. De förklarar att det är tveksamt om dessa relationer 

kan bidra med vidare förståelse för skriften och bildens relation och vilken betydelse detta kan 

få. Martinec och Salway utvecklar dessa analysverktyg och skapar ett eget. Deras metod vid 

undersökningen delas in i tre kategorier. Den första kategorin är ”elaboration” och innebär att 

det ena elementet (skriften eller bilden) sammanfattar det andra och ger en tydligare 

beskrivning av elementets information. Den andra kategorin är ”extension” och innebär att 

skriften och bilden bidrar med olika kunskap som kompletterar varandra till en gemensam 

helhet. Den tredje och sista kategorin är ”enhancement” som uppstår när det ena elementet 

(skriften eller bilden) fördjupar det andra elementets betydelse genom att svara på vad, hur, 

när och varför. När du undersökte texter kunde de hitta exempel på samtliga relationstyper 

men utifrån resultatet kunde de inte redogöra för att dessa relationstyper kan användas för att 

undersöka texter i sin helhet (Unsworth & Cléiright, 2009).    

 

2. Metod 
Avsnittet kommer först redogöra för hur materialet samlades in och avgränsades, därefter 

presenteras det utvalda materialet. Sedan förklaras det hur verktyget MAV skapades. Slutligen 

förklaras de etiska aspekterna som togs till hänsyn innan studien började. 

2.1 Metod för datainsamling och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen var att konstruera ett verktyg som kan användas för att undersöka 

multimodalitet i matematikläroböcker. Innan studien kunde genomföras behövdes två 

läroböcker väljas ut och materialen behövde vara multimodala och aktuella i skolans 

verksamhet idag för att de ska skapa relevans för studiens syfte. Processen i 

materialinsamlingen började med att jag kontaktade två grundskollärare som arbetade i 

årskurs 1 från olika skolor och frågade vilken matematikbok som de använde i deras 

undervisning med eleverna. Lärarna för dessa årskurser förklarade att de använder 
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matematikläroböckerna Prima matematik 1a respektive Favoritmatematik 1a. När det kunde 

konstateras att materialen är aktuella i skolans verksamhet behövdes de även undersökas om 

de var multimodala och innehåller både skrift och bild. För att avgöra detta studerades 

samtliga sidor om de innehåller både skrift och bild. Eftersom ”skrift” i denna studie 

inkluderar både bokstäver, siffror och tecken och ”bild” involverar bilder, illustrationer och 

teckningar kunde det klargöras att läroböckerna även var multimodala och kunde därmed 

användas som material för studien. Eftersom undersökningen av läroböckerna är sekundär och 

endast utförs på grund av att visa hur verktyget (som presenteras i nästa avsnitt) kan användas 

utifrån ett sammanhang behöver inte valet av läromedel vara mer utförligt. 

Även om materialet kunde användas i studien så skulle arbetet bli för stort om 

samtliga sidor i läroböckerna hade undersökts och jämförts. Materialet avgränsades därmed 

till tre uppslag i varje lärobok. Eftersom läroböckerna ska jämföras i viss mån är det lämpligt 

att välja tre uppslag som behandlar ungefär samma matematiska innehåll. De uppslagen som 

valdes ut var taluppfattning, siffrorna 0, 1, 2 och 3 och subtraktion. Dessa områden skiljer sig 

mycket från varandra och kan ge ett spännande resultat efter det undersökts med användning 

av verktyget. De valdes även på grund av att de representerar multimodaliteten utifrån 

läroböckerna i sin helhet och visar läroböckernas generella strukturer på hur skrift och bild 

struktureras.   

2.2 Presentation av läroböckerna 
För att urskilja läroböckerna i analysen och göra det mer lättläsligt för mottagarna benämns 

läroböckerna som lärobok 1 och lärobok 2.  

Lärobok 1: Brorsson. (2013). Prima matematik 1a. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

De sidor som undersökts är: 6 – 7, 8 – 9 och 102 – 103. 

Lärobok 2: Haapanieme, Mörsky, Tikkanen, Vehmas & Vioma. Favoritmatematik 1a. (2012). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

De sidor som undersökts är: 16 – 17, 14 – 15 och 178 – 179. 

 

2.3 Instrument 
Studien syftade till att konstruera verktyget MAV som kan användas av bland annat lärare för 

att undersöka hur skrift och bild förhåller sig till varandra, vad bilderna har för funktion och 

hur den relaterade till skrifterna. Studiens frågeställningar var: hur visar användning av MAV 
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att skrift och bild förhåller sig till varandra? Hur kan vi se bildernas funktion genom att 

studera verktygets resultat i användning och hur det relaterar till det som är skrivet? Detta 

verktyg skulle användas på två matematikläroböcker för att visa konkreta exempel på hur det 

kan användas. 

Med användning av verktyget MAV ska det med andra ord kunna redogöras för hur 

skrift och bild förhåller sig till varandra, vilken funktion bilderna har och hur de relaterar till 

skrifterna. Denna studie gör skillnad på begreppen förhåller och relaterar. Begreppet 

förhåller innebär i detta sammanhang hur skriften och bilden är placerade i förhållande till 

varandra, det svarar på vilka skrift- och bildelement som hör ihop och ska läsas tillsammans. 

Begreppet relation bygger vidare på detta, när läsaren vet vilka skrift- och bildelement som 

hör ihop besvarar begreppet relation på vilket sätt de hör ihop och hur de ska läsas 

tillsammans. Begreppet skrift syftar i denna studie på allt skriftligt som exempelvis bokstäver, 

uträkningar och siffror. Begreppet bild inkluderar i detta sammanhang allt som inte är skrift 

som exempelvis bilder, symboler och illustrationer. Undersökningen utgår även från att 

eleven deltagit i läroböckerna. Om läroboken exempelvis förmedlar att eleven ska rita en bild 

räknas detta som ett bildelement trots att det inte är ifyllt, samma princip gäller för 

skriftelement. 

MAV behövde utformas på ett sätt som gör det möjligt att svara på studiens 

frågeställningar och som gör det effektivt för exempelvis lärare att använda. Även om en 

innehållsanalys är sekundär i denna undersökning syftar studien till att användarna av MAV 

ska göra innehållsanalyser av matematikläromedel. Därför blev verktyget två 

kodningsscheman som är en del i det Bryman (2008) kallar för innehållsanalys. Han menar att 

analysmetoden lämpar sig för analyser som rör text och eftersom MAV ska användas för att 

undersöka just texter är det en passande metod. Processen i metoden utgår från att 

systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera innehållet utifrån olika kategorier som är 

utformade på förhand som kan presenteras i kodningsscheman. MAV består av två 

kodningsscheman, ett som kan användas för att undersöka den första frågeställningen och ett 

som kan användas för att undersöka den andra frågeställningen. Detta tillvägagångsätt gjordes 

med bakgrund av att det kan bli effektivt för lärare när de ska undersöka skrift och bild i ett 

matematikläromedel eller i jämförandet av olika matematikläroböckers multimodalitet.  
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De kategorier som används i kodningsscheman är begrepp som är utformade utifrån den 

sociosemiotiska teorin. Samtliga kategorier/begrepp som beskrivs nedan förklarades i 

avsnittet ”teoretiska utgångspunkter” och kommer därför inte beskrivas utförligt i denna del. 

Det första kodningsschemat kallas kodningsschema 1 och det skulle besvara den första 

frågeställningen som handlade om hur skrift och bild förhåller sig till varandra. Detta 

undersöktes genom Björkvalls (2009) kategorier som presenterades i ”teoretiska 

utgångspunkter”: Inramning, avstånd/närhet, överlappning och visuellt rim. För att skapa en 

möjlighet att undersöka detta inleds analysen med att urskilja skrift- och bildelement som 

beskrevs i tidigare avsnitt. Genom att identifiera textelementen kan det även studeras hur de 

förhåller sig till varandra. Ett annat sätt att undersöka detta skulle kunna vara på samma sätt 

som Danielsson & Selander (2014) studerade sina matematikläroböcker. Deras 

tillvägagångsätt var att endast nämna textens delar i form av ”rubriker”, ”rutor” och ”bilder” 

Och så vidare. De beskriver också hur skrift och bild förhåller sig till varandra på ett sätt som 

liknar Björkvalls (2009) analysverktyg. Det beskrivs exempelvis att vissa element är 

placerade nära varandra och att de hör ihop. Fördelen med att använda Björkvalls (2009) 

verktyg är att de skapar större tydlighet och kan visa operationen på strukturerat sätt. 

Begreppen blev även lämpliga att använda i ett kodningsschema. 

Det andra kodningsschemat kallas för kodningsschema 2 och det skulle besvara den 

andra frågeställningen som handlade om bildens funktion och hur den relaterar till skriften i 

läromedlen. Den första kategorin är dekorativ och den är hämtad från Danielsson & Selander 

(2014) och de två andra kategorierna är förankringsrelation och avbytesrelation. Kategorin 

förankringsrelation valdes på grund av att flera forskare har beskrivit begreppet och att det 

kan användas i undersökning av text. Pettersson (2008) redogör för begreppet ”redundans” 

och Daly & Unsworth (2011) presenterar begreppet ”samstämmighet” och dessa påminner om 

Björkvalls (2009) begrepp förankring. Även kategorin avbytesrelation påminner om Daly & 

Unsworth (2011) begrepp ”komplementaritet”. Eftersom flera forskare använder dessa 

begrepp ökar validiteten kring kategorierna. Dessa valdes även på grund av att dessa 

relationsskapande kan ha betydelse för elevernas lärande vilket gör det värdefullt att studera. 

Dock upptäcktes det att dessa kategorier inte skulle räcka till när läroböckerna studerades och 

därför involverades kategorin ”dekorativ” för att ett bredare resultat kunde utforskas. Denna 

kategori involverades även på grund av ett flertal forskare (som det redogjordes för tidigare) 

kommit fram till att den dekorativa bilden kan skapa negativa effekter i elevens lärande. 

Studien hade kunnat undersöka texterna genom Martinec & Salway verktyg elaboration 
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extension och enhancement. Men eftersom de endast kunde hitta exempel och inte formella 

slutsatser om att metoden fungerar är det kombinerade verktyget av Björkvall (2009) och 

Danielsson & Selander (2014) ett bättre alternativ för denna studie. Dessa kategorier valdes 

även på grund av att resultatet kan diskuteras i relation till hur det kan komma att påverka 

elevernas lärande som det redogörs för i diskussionsavsnittet.   

Själva kategorierna är alltså hämtade från andra forskare. Men kombinationen av 

begreppen och att studera dem genom kodningsscheman har inte gjorts tidigare och med 

bakgrund av detta blir MAV ett nytt analysverktyg som kan bli ett stöd för lärare i deras 

granskning av matematikläromedel. MAV ser ut på detta vis: 

Kodningsschema 1 

 Lärobok 1 Lärobok 2            

Inramning   

Avstånd/närhet   

Överlappning    

Visuellt rim   

 

Kodningsschema 2 

 Lärobok 1                Lärobok 2 

Dekorativ funktion   

Förankringsrelation   

Avbytesrelation   

 

2.4 Procedur 
Själva tillvägagångsättet i analys av multimodala texter med MAV som verktyg är följande: 

1: Välj material som ska undersökas. 

2: Urskilj samtliga textelement. 

3: Identifiera hur skrift och bild förhåller sig till varandra, vad bilden har för funktion och hur 

den relaterar till skriften utifrån användning av MAV och fyll i kodningsscheman. 
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4: Värdera resultatet som MAV visar (I diskussionsavsnittet i denna studie kommer resultatet 

diskuteras i relation till hur det kan komma att påverka elevens lärande). 

 

2.5 Dataanalys  
Resultatet delades in i två delar ”del 1” och ”del 2”, den första delen visar hur processen med 

MAV kan utföras med ett uppslag i lärobok 1 och detta hade syftet att konkret och tydligt 

illustrera tillvägagångsättet med MAV i ett läromedel. Del 2 förmedlade resultaten från MAV 

utifrån undersökning från båda läroböckerna och detta hade syftet att förmedla hur verktyget 

undersöks i läromedel och hur de olika kategorierna kan komma till uttryck i 

matematikläroböcker. 

Del 1 inleds med delen identifiera textelement och detta avsnitt urskiljer skrift och 

bildelement med Björkvalls (2009) resurser: inramning, avstånd/närhet, överlappning och 

visuellt rim (detta redogjordes i avsnittet ”teoretiska utgångspunkter”). Till detta avsnitt visas 

en bild på ett helt uppslag i lärobok 1 och dessa textelement urskiljs för att kunna avgöra vilka 

skrift och bildelement som förhåller sig till varandra och vilken typ av relation som skapas 

mellan dem. Detta avsnitt följdes av nästa rubrik: hur MAV visar att skrift och bild förhåller 

sig till varandra. Här studerades uppslaget utifrån kodningsschema 1. Det redogjordes det för 

om skrift och bild förhåller sig till varandra genom inramning, avstånd/närhet, överlappning 

eller visuella rim och det förmedlades konkreta exempel från uppslaget. När det kunde 

avgöras vilka bildelement som förhåller sig till vilka skriftelement kan det undersökas vilken 

typ av relation som uppstår mellan dem. Detta presenteras i nästa del vad bilderna visar för 

funktion genom att studera verktygets resultat i användning och hur det relaterar till det som 

är skrivet som studerades utifrån kategorierna i kodningsschema 2. I avsnittet studerades det 

om textelementen skapade en förankringsrelation, avbytesrelation eller om bilden hade en 

dekorativ funktion.  

Del 2 introducerades med att presentera resultaten i MAV utifrån undersökning av 

samtliga uppslag i läroböckerna. Detta hade som tidigare nämnt syftet att visa konkreta 

exempel på hur kategorierna i MAV kan komma till utryck och visa ett bredare resultat utifrån 

användning med MAV. Avsnittet delas in i underrubrikerna: skrift och bild som förhåller sig 

till varandra genom inramning, skrift och bild som förhåller sig till varandra genom 

avstånd/närhet, skrift och bild som förhåller sig till varandra genom överpallning, skrift och 

bild som förhåller sig till varandra genom visuellt rim, Dekorativa bilder som förmedlas i 
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läromedlen, förankringsrelationer som förmedlas genom läromedlen och avbytesrelationer 

som förmedlas genom uppslagen. Dessa delar visar konkreta exempel från uppslagen och 

motiveras utifrån användning av MAV.  

I diskussionsavsnittet redogörs det för hur resultatet från användning av MAV kan 

komma att påverka elevernas lärande. 

 

2.6 Etiska aspekter 
Innan en studie skrivs och publiceras finns det särskilda etiska principer som måste följas och 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011). Eftersom mitt val av matematikläroböcker utgick från de tillfrågade lärarnas 

användning matematikläromedel har hänsyn till informations- och konfidentialitetskravet 

tagits. Informationskravet handlar om att de berörda ska informeras om studiens syfte och så 

jag informerade lärarna om min studie och vad som skulle undersökas och fick därefter deras 

tillåtelse till att använda materialet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de 

enskilda personerna ska behandlas med största försiktighet och eftersom att det endast är 

intressant att böckerna används i den svenska skolans verksamhet behöver varken skolan eller 

lärarnas namn nämnas. Informationskravet följdes även när läroböckerna hade valts ut, då 

kontaktades förlagen och jag fick deras godkännande genom telefonkontakt att publicera 

bilder från dem. 
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3. Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar, den första delen presenterar en exempelanalys på hur 

processen med MAV kan användas i ett uppslag och den andra delen redogör för resultat från 

läroböckerna i sin helhet utifrån undersökning med MAV.  

3.1 Del 1: exempelanalys 
I detta avsnitt visas processen på hur MAV kan användas. 

3.2 Identifiera olika textelement 
Genom användning av MAV kan det avgöras vilka skrift och bildelement som förhåller sig 

till varandra och vilken typ av relation som de förmedlar. De textelement som uppslaget 

består av är skriftelementen mål, talen 1, 2, 3, 4, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal som är 

placerade längst upp till vänster. I de blå färgplattorna finns skriftelementen 1, ett, 2, två, 3 

och 3. Till höger om dessa finns skriftelementen rita en sak, rita två saker och rita 3 saker 

och under varje färgplatta finns två skriftelement i två kolumner med siffran 1, 2 eller 3. På 

höger sida placeras skriftelementet måla rätt antal och siffrorna 1, 2, 1, 3, 3 och 2. De 

bildelement som finns är tre staplar med klossar i varje färgplatta, tre klockor i varje 

färgplatta, de tre bilderna till höger om dessa plattor som eleven ska rita, bilden på musen och 

de 6 bilderna som är inramade i linjer på höger sida. 
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3.3 Hur MAV visar att skrift och bild förhåller sig till varandra 
Varje textelement förhåller sig dock inte till något bild- eller skriftelement. Det kan avgöras 

vilka skriftelement som förhåller sig till bildelement genom att använda resurserna i MAV: 

inramning, avstånd/närhet, överlappning och visuella rim. De skrift och bildelement som 

förhåller sig till varandra genom inramning är textelementen i den blå färgplattan som 

förmedlar kunskaper om siffran 1 (se bild 1a), textelementen i färgplattan med kunskaper om 

siffran 2 (se bild 1b) och textelementen i färgplattan med siffran 3 (se bild 1c). Dessa tre 

element förhåller sig även till varandra genom ett visuellt rim på grund av samma form och 

färgtema. Skriftelementen rita en sak, rita 2 saker och rita 3 saker förhåller sig till 

bildelementen under genom närhet (se bild 1d, 1e och 1f). De 6 bildelementen under förhåller 

sig till skriftelementen 1, 2, 1, 3, 3 och 2 med både inramning och överlappning där 

skriftelementen visar framskjutenhet (se bild 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l och 1m). 

            
1a                                      1b                                    1c                               1d 

          
1e                                           1f                               1g                             1h     

       
     1i                                 1j                                    1k                                1l 
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3.4 Vad bilderna visar för funktion genom att studera verktygets resultat i användning 
och hur det relaterar till det som är skrivet 
Genom undersökning med MAV kan det konstateras att samtliga bildelement som förhåller 

sig till skriftelelement förmedlar en förankringsrelation. Detta grundar sig i att skrifterna och 

bilderna presenterar ett likvärdigt matematiskt innehåll. I exempelvis bild 1a presenteras 

likvärdiga ämneskunskaper om siffran ”1” med de olika representationsformerna siffra, 

bokstäver, klocka och rutdiagram. I bild 1e förmedlar skriften rita 2 saker och eleven ska 

illustrera just två saker och i bild 1g – 1l förmedlar de målade antalen samma information som 

skriftelementet. Vid ett tillfälle över uppslaget visas en bild på en mus och detta bildelement 

skapar dock en dekorativ funktion (se bild 2a). Detta grundar sig i att den inte samverkar med 

skriften och bidrar inte med någon matematisk kunskap. 

 

2a 

3.5 Del 2: undersökningen med MAV utifrån uppslagen i sin helhet. 
De tre uppslagen visar följande resultat efter undersökning med MAV som analysverktyg. I 

nästa avsnitt visas några konkreta exempel utifrån resultatet. 

Kodningsschema 1 

 Lärobok 1 Lärobok 2            

Inramning 7 1 

Avstånd/närhet 11 10 

Överlappning 4 1  

Visuellt rim 1 1  
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Kodningsschema 2 

 Lärobok 1                Lärobok 2 

Dekorativ funktion 2 4  

Förankringsrelation 10 10 

Avbytesrelation 4 0  

 

Resultatet efter undersökning med MAV visar att skrift och bild kan förhålla sig till varandra 

genom inramning, avstånd/närhet, överlappning och visuella rim. Resurser för avgränsningar 

är mer förekommande än resurser för sambandsskapande och resursen avstånd/närhet utrycks 

i störst utsträckning. Resultatet förmedlar också att lärobok 1 har ett mer varierat 

förhållningsätt i förmedlingen om vilka textelement som förhåller sig till varandra medan 

lärobok 2 endast visar tre andra tillfällen med andra resurser än närhet. I lärobok 2 utrycks 

även förhållandet mellan skrift och bild genom både inramning och överlappning samtidigt i 

samma uppgift. När MAV användes i läroböckerna kunde det även synliggöras att 

läroböckerna har gemensamt om att förmedla flest förankringsrelationer och båda 

läroböckerna innehåller dekorativa bilder. Dock visas avbytesrelationer endast i lärobok 1. 

3.6 Skrift och bild som förhåller sig till varandra genom inramning 
Utifrån resultatet efter undersökningen med MAV kan det klargöras att textelementen kan 

förhålla sig till varandra genom inramning med färgplattor och linjer. Lärobok 1 visar totalt 

sju tillfällen med inramning som resurs och lärobok 2 förmedlar ett tillfälle med inramning 

som resurs. I exemplet nedan visar lärobok 1 ett förhållningsätt mellan skrift och bild genom 

inramning med en blå färgplatta och linjer. Lärobok 2 förmedlar att skrift och bild förhåller 

sig till varandra genom inramning med linjer som föreställer ramar och skriftelementet visar 

framskjutenhet. 

                                     

Lärobok 1 (3a)                                                              Lärobok 2 (3b) 
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3.7 Skrift och bild som förhåller sig till varandra genom avstånd/närhet 
Utifrån användning av MAV i läroböckerna visar resultatet att resursen närhet/avstånd är mest 

förekommande, resursen förmedlas vid elva gånger i lärobok 1 och tio gånger i lärobok 2. I 

exemplen nedan visar lärobok 1 att skriftelementet rita hur dina stenar ligger förhåller sig till 

bildelementet under genom närhet och i lärobok 2 förhåller sig skriftelementet hur många och 

siffrorna bredvid med närhet. 

                                  

Lärobok 1 (3c)                                                                 Lärobok 2 (3d) 

3.8 Skrift och bild som förhåller sig till varandra genom överlappning  
Efter analys med användning med MAV visar resultatet att överlappning förmedlas vid fyra 

tillfällen i lärobok 1 och vid ett tillfälle i lärobok 2. I exemplen nedan förhåller sig 

skriftelementen (som består av uträkningar och siffror) till bildelementen genom resursen 

överlappning och skriftelementet visar framskjutenhet. 

                                     

Lärobok 1 (3e)                                         Lärobok 2 (3f) 
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3.9 Skrift och bild som förhåller sig till varandra genom visuellt rim 
Resultatet efter analys med användning av MAV förmedlar att läroböckerna innehåller ett 

visuellt rim. I lärobok 1 skapas ett visuellt rim genom att uppgifterna visar samma form, 

kommunikationsformer (siffror, bokstäver, klocka och klossdiagram) och ett gemensamt 

färgtema. Lärobok 2 skapas ett visuellt rim genom samma kommunikationsformer (siffra, 

bokstäver, händer och ägg). 

                                                                                                                       

                                                                                                                            

                                                                 

Lärobok 1 (3g)                                                                        Lärobok 2 (3h)            

3.10 Dekorativa bilder som förmedlas i läromedlen 
Efter undersökning med MAV i uppslagen kan det konstateras att läroböckerna inkluderar 

dekorativa bilder. I exemplet i lärobok 1 presenterar den representativa bilden en bild på en 

mus och hare och i lärobok 2 illustrerar den dekorativa bilden en skata. Dessa är dekorativa på 

grund av att de inte samverkar med skriften och inte bidrar med matematisk information. 

                                                  

Lärobok 1 (3i)                                            Lärobok (3j) 
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3.11 Förankringsrelationer som förmedlas i läroböckerna  
I de undersökta uppslagen med MAV visar resultatet att förankringsrelationer är den mest 

förekommande relationstypen, lärobok 1 och lärobok 2 förmedlar 10 stycken 

förankringsrelationer var. I exemplet i lärobok 1 visar skriftelementet rita 3 saker och 

bildelementet visar tre saker. I lärobok 2 visar skriftelementen matematiska uträkningar och 

bildelementen över förmedlar illustrativa representationer av uträkningar. Skrift och 

bildelementen förmedlar likvärdiga matematiska kunskaper.             

                                                                                        

    Lärobok 1 (3k)                                                 Lärobok 2 (3l) 

 

3.12 Avbytesrelationer som förmedlas i läroböckerna  
Efter analys med användning av MAV kan det klargöras att endast lärobok 1 förmedlar 

avbytesrelationer. I exemplet skapas det på grund av att skriften och bilden bidrar med olika 

matematiska informationer och kompletterar varandra till en gemensam helhet och eleven 

behöver läsa båda delarna för att kunna utföra uppgiften. Skriftelementet visar hämta lika 

många stenar som visas på bilden och bildelementet visar ett särskilt antal stenar.  

 

Lärobok 1 (3m) 
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4. Diskussion 
Studien syftar till att konstruera verktyget MAV som kan användas av främst lärare för att 

undersöka multimodal text. För att visa konkreta exempel på hur det kan användas 

applicerades det på två läroböcker som i viss mån jämfördes. Verktyget skapades utifrån den 

sociosemiotiska teorin med de begrepp som ingår i teorin. Med bakgrund av att verktyget 

kunde användas i läroböckerna och ge resultat kan slutsatsen dras om att verktyget fungerar 

och kan användas för att undersöka text och studien har därmed uppfyllt sitt syfte.  

4.1 Skriften och bildens förhållningsätt utifrån användning av MAV 
Studiens första frågeställning handlade om hur skrift och bild förhåller sig till varandra utifrån 

användning av verktyget och resultatet visar att skrift och bild kan förhålla sig genom: 

inramning, avstånd/närhet, överlappning och visuellt rim. Resultatet visar att skrift och bild 

förhåller sig till varandra på olika sätt i läroböckerna. Resurser för avgränsning var dock mer 

förekommande än resurser för sambandsskapande och kategorin närhet förekom vid flest 

tillfällen i båda läroböckerna. Detta kan skapa positiva effekter i elevens lärande eftersom det 

kan skapa tydlighet om vilka delar som ska läsas ihop om de är placerade nära varandra 

(Pettersson, 2008). Resurser för sambandsskapande förekom endast i samband med resurser 

för avgränsningar. I exempelvis bild 3b och 3f (som visar samma uppgift) förmedlas 

kategorin överlappning i samverkan med inramning. Detta kan vara gynnsamt för elevens 

lärande. Eftersom resurser för sambandsskapande inte visar på lika tydligt samband mellan 

textelement som resurser för avgränsningar (Björkvall, 2009) kan det skapa en positiv effekt 

och introduktion för eleverna. I detta sammanhang kan de upptäcka att delar i texten kan 

skapa ett samband och läsas ihop på olika sätt. Detta kan även ha varit en ambition för 

läroboksförfattarna att variera framställningen av hur skrift och bild kan förhålla sig till 

varandra och visa de mindre starka resurserna i samverkan med de mer starka resurserna. 

Ferlin (2014) menar att det inte finns någon teori som visar hur elever lär sig på ett bästa sätt 

och ett varierat förhållningsätt kan öka förutsättningarna till att fler elever får möjligheten att 

tillägna sig de matematiska kunskaperna. 

4.2 Bildens funktion och hur den relaterar till det som är skrivet 
Den andra frågeställningen syftar till att studera vad bilden har för funktion och hur den 

relaterar till skriften utifrån användning av MAV och resultatet visar att bilden och skriften 

kan skapa en förankringsrelation, avbytesrelation eller att bilden kan ha en dekorativ funktion. 

Genom analysen kan det observeras att förankringsrelationer- respektive avbytesrelationer 

skapas vid olika sammanhang och beroende på vilken kunskap som ska förmedlas. Det kan 
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tolkas som att förankringsrelationer skapas när innehållet är abstrakt för eleverna, det kan då 

vara nödvändigt att förmedla samma information på olika vis. När eleven ska få kunskaper 

om olika siffror kan det vara nödvändigt att visa samma information med olika typer av 

skriftelement och bildelement så eleven får chansen att tillägna sig den matematiska 

kunskapen på olika sätt. I exempelvis bild 3i ska eleverna lösa subtraktionsuppgifter vilket är 

ett nytt ämnesområde för eleverna och det kan då vara gynnsamt för deras lärande att 

representera uträkningarna både skriftligt och illustrativt. Det kan tolkas som att 

avbytesrelationer förmedlas när innehållet är mer konkret, elevnära samt öppnar upp för olika 

lösningar och diskussion. Avbytesrelationerna uppstod i lärobok 1 i det första uppslaget. Den 

första uppgiften gick ut på att eleven skulle hämta lika många stenar som bilden visade. I 

denna uppgift (se bild 3m) behöver eleven endast läsa bilden som visar ett material som 

eleven redan är bekant med och inte ha samma matematiska kunskap som vid lösningar av 

matematiska tal med siffror och symboler. I andra uppgifter ska eleverna rita hur sin/en 

kompis stenar är placerade. I detta sammanhang kan eleverna komma fram till olika lösningar 

kring det konkreta materialet och diskutera de olika resultaten. 

Detta kan även vara anledningen till varför läroboksförfattarna har skapat ett 

läromedel som består av mestadels förankringsrelationer. Läroböckerna är som redan nämnt 

avsedda för elever som inte nödvändigtvis har någon matematisk förkunskap och innehållet 

de ska ta del av kan vara abstrakt för dem. Det kan därmed behövas förankringsrelationer för 

att förtydliga informationen. Det kan även tolkas som att i dessa förankringsrelationerna är 

uppgifterna strukturerade för att lösas på rutin, eleven får en given metod som ska upprepas i 

lösningarna. I avbytesrelationerna kan det istället tolkas som att eleven ska vara aktiv och kan 

bidra till innehållet. Alshwaikh & Morgan (2014) beskriver detta i sin undersökning som att 

eleven resoneras som ”skribent” eller ”tänkare”. I det första uppslaget i lärobok 1 kan det 

resoneras som att eleven är en tänkare och deltar aktivt i uppgifterna och att eleven resoneras 

som en skribent i övriga uppgifter. Detta kan dock grunda sig i att eleverna som tidigare 

nämnt inte har någon förkunskap och det kan vara nödvändigt att eleverna får lära sig de 

matematiska grunderna innan de kan delta aktivt i olika aktiviteter. Hade 

matematikläroböcker som är avsedda för andra åldrar hade resultatet av undersökningen med 

verktygen MAV kanske varit annorlunda. Det kan också grunda sig i de delar som har 

undersökts. Studien undersökte endast 3 uppslag vilket innebär att det inte kan dras några 

generella slutsatser utifrån böckerna i sin helhet.  



 
   35 
 

Något annat som kan diskuteras är bildens dekorativa funktion. I avsnittet om den 

tidigare forskningen har ett flertal forskare som exempelvis Pettersson (2008) och Danielsson 

& Selander (2014) kommit fram till att den dekorativa bilden kan ha ett negativt inflytande i 

elevens lärande. I dessa läroböckers fall är det något som dock kan diskuteras. Genom 

undersökning framkommer det inte att de karaktärer som framställs i läroböckerna är figurer 

som följer eleven genom det matematiska innehållet från början till slut. I lärobok 1 är det 

karaktärerna: Primus (musen), Milton (pojken) och Polly (flickan), i lärobok 2 är det 

karaktärerna: Sally (skatan) och Kurre (ekorren). Dessa presenteras på böckernas första sidor 

och tenderar att skapa en relation till eleverna och de skulle kunna upplevas som stöd och 

någon/några karaktärer som eleverna kan känna igen i djungeln av alla okända matematiska 

kunskaper som eleven ska lära sig. I denna teori kan den dekorativa bilden i detta 

sammanhang vara en trygghet för eleven och denna trygghet kan resultera i att eleven kan 

tillägna sig de matematiska kunskaperna på ett effektivt sätt. Denna slutsats är dock inget som 

har stöd från någon tidigare forskning men som kan vara ett betydelsefullt område att 

utveckla. 

 
4.3 Metoddiskussion  
Precis som de flesta metoder så kan även metoden för denna studie utvecklas för att visa ett 

bredare och korrektare resultat. Men med bakgrund av att MAV kunde användas i materialet, 

visa hur skrift och bild förhåller sig till varandra, förmedla vad bilden har för funktion och hur 

den relaterar till skriften har studiens syfte och frågeställningar besvarats.  

Detta är dock endast ett resultat från det material som har undersökts. Hade 

läroböckerna undersökts i sin helhet, om läroböcker i andra ämnen eller om läroböcker som är 

avsedda för andra årskurser undersöks hade kanske resultatet sett annorlunda ut och då hade 

även andra slutsatser gjorts. Detta kan vara nackdelen med kodningsscheman och 

innehållsanalyser eftersom resultatet endast kan bli så pass bra som materialet och 

kategorierna i kodningsschemat som de bygger på (Bryman, 2011) MAV skulle kunna 

användas för att undersöka mer material och det skulle kunna utvecklas med flera och mer 

specifika kategorier för att förmedla ett bredare resultat. Som tidigare nämnt kan MAV 

användas för att studeras i läroböcker som är avsedda för andra ämnen och andra årkurser. 

Det skulle också kunna studeras om det finns fler outforskade textelement, förhållningsätt och 

relationer som kan skapa betydelse för elevens lärande. Dessa kategorier skulle exempelvis 

kunna vara utvecklade versioner av Halliday & Matthiessen (Unsworth & Cléiright, 2009) 
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begrepp elaboration, extension och enhancement. Kategorierna skulle även kunna handla om 

olika färgteman, enskilda symboler eller olika storlekar på skrift och bildelement. MAV 

skulle även kunna inkludera ett ytterligare schema eller område som ger möjligheter till 

användare att anteckna hur resultatet kan komma att påverka elevens lärande. Det räcker inte 

att endast undersöka texten och fylla i MAV med siffror. Endast siffrorna som visar 

exempelvis hur många gånger läromedlet förmedlar kategorin närhet, avbytesrelation eller 

dekorativ funktion är inte meningsfullt i sig. Men när resultatet diskuteras i relation till hur det 

kan komma att påverka elevernas lärande kan det vara mycket betydelsefullt. Om lärare 

undersöker ett läromedel som exempelvis förmedlar många resurser för sambandsskapande 

kan det vara viktigt att diskutera övergången mellan textelementen tillsammans med eleverna 

eftersom det inte är lika tydligt som resurser för avgränsning. Ett annat exempel är om 

läroboken innehåller många dekorativa bilder, i detta fall kan läraren diskutera resultatet och 

vara medveten om att många forskare menar att detta kan skapa hinder i elevernas lärande. Ett 

område som visar att detta moment behöver göras kan skapa förutsättningar till att användaren 

förstår vikten av att diskutera resultatet i relation till hur det kan komma att påverka 

elevenslärande. 

Även om MAV kan utvecklas kan det utifrån resultatet konstateras att verktyget kan 

användas för att undersöka multimodal text. Detta innebär att exempelvis lärare och 

läroboksförfattare kan använda MAV för att undersöka multimodal text i 

matematikläromedel. I de läromedel som studerats i denna studie kan resultatet efter 

undersökning med MAV konstatera att läroböckerna är multimodala precis som de flesta 

texterna i samhället. De är dock konstruerade på olika sätt. De innehåller olika många 

textelement, resurser för hur de förhåller sig till varandra och bilderna skapar olika relationer 

till skriften. Alla elever lär sig dessutom på olika sätt och föredrar olika design (Frelin, 2014). 

Det är dock viktigt att läraren är medveten om multimodalitetens betydelse och att studera 

läromedlet innan det används för att kunna avgöra vilka eventuella hinder och möjligheter det 

kan skapas för elevens lärande. Oavsett vilket läromedel som används i klassrummet är det 

viktigt att diskutera texten och relationerna mellan skrift och bild tillsammans med eleverna 

(Daly & Unsworth, 2011). Lärare kan använda det konstruerade verktyget MAV och 

diskutera vad resultaten kan innebära för elevens lärande. Vi lever i ett samhälle med nästintill 

bara multimodala texter som ställer höga krav på medborgarna läsförmåga. Om lärare börjar 

diskutera och undervisa om multimodala texter i ett tidigt skede i skolan kan det bidra till att 



 
   37 
 

eleven kan förstå sin omgivning och även utveckla ett kritiskt förhållningsätt till texter när de 

växer upp. 

 

4.4 Förslag till vidare forskning 
Studien syftade till att skapa verktyget MAV som undersöker multimodalitet i text och 

undersök och i viss mån jämföra två läroböcker med detta verktyg. Eftersom analysverktygen 

kunde användas, ge resultat, diskutera resultaten i relation till elevens lärande och svara på 

studiens frågeställningar har studiens syfte uppnåtts. Att undersöka detta i tre uppslag i varje 

lärobok genom verktyget var också tillräckligt på grund av att det kunde användas för att 

uppfylla syftet och frågeställningarna. Det var även tillräckligt på grund av utrymmesskäl, 

hade fler uppslag undersökts hade arbetet blivit för stort. Ett förlag till vidare forskning kan 

dock vara att undersöka alla böckerna sidor med verktyget för att kunna redogöra för 

slutsatser utifrån böckernas helhet. Det kan även vara intressant att analysera flera 

matematikböcker och även läroböcker som är avsedda för andra ämnen för att studera om 

undersökningen med MAV hade visat andra resultat som det nämndes i metoddiskussionen. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att studera om den tidigare forskningen om 

den dekorativa bilden stämmer i alla sammanhang. Om läroböckerna hade studerats i sin 

helhet och om forskningsområdet utvecklas hade det kanske kunnat dras slutsatser om att de 

dekorativa bilderna i läroböckerna hade kunnat bidra till ett trygghetsskapande för eleven. Det 

kan också studeras mer om hur resurser för vilka textelement som förhåller sig till varandra 

kan läras ut. Det diskuterades även om en teori som menar att resurser för sambandsskapande 

kan inledas med att presenteras och läras ut i kombination med resurser för avgränsning. I en 

sådan undersökning kan det synliggöras hur eleven kan få utbildning i de samhörande 

textelementen och om det gynnar deras lärande. 

Dessa förslag skulle kunna kompletteras i MAV. Analysverktyget kan även utvecklas 

med andra kategorier och komplement som gör det mer effektivt vid analys av multimodal 

text och hur det kan komma att påverka elevers lärande. 
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