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Abstract 

Title: Visualizing multiplication – a study of illustrations of multiplication in Swedish 2nd 
grade textbooks 
Author: Anna Ahlgren 
Supervisor: Natalia Karlsson 
 
 
This study examines how illustrations are used to introduce the concept of multiplication in 

Swedish mathematics textbooks intended for use with 2nd grade students. The aim is to find 

out how instructions and tasks are supported by illustrations by using a sociocultural 

perspective on learning with focus of mediating artifacts. The findings are compared to 

research in the field of mathematics didactics, where the importance of teaching multiplicative 

structures to primary school students is emphasized. With a method that categorize 

illustrations, insight is gained into how well they connect to the subject content, and in 

addition if they show additive or multiplicative multiplication. This study also looks into the 

extent that students are being instructed and encouraged to illustrate their answers to the 

textbook assignments. Results from the analyses of four 2nd grade mathematics textbook 

series, show that illustrations are used to a large extent to support text and numbers in 

introducing multiplication, but that all books contain pictures that contradict the subject 

content. The results also show that the majority of the illustrations demonstrate multiplication 

as repeated addition. Furthermore, this study suggests that when students are encouraged to 

draw pictures themselves, they are in most cases not given support and instructions to draw 

multiplicative multiplication. Based on earlier research within this field, as well as the 

findings of this study, it is argued that the dominant focus on repeated addition in illustrations 

can trap students in patterns of additive reasoning. This can interfere with their perception and 

comprehension of multiplication structure, and lead to limitations of students’ further 

development and understanding of mathematic concepts. 
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1 Introduktion 

I detta arbete presenteras en undersökning av hur illustrationer används för att introducera 

räknesättet multiplikation i läroböcker för årskurs 2. Uppsatsen utgörs av fyra delar. I första 

delen beskrivs bakgrund, syfte och frågeställningar, samt teoretiska perspektiv och den 

tidigare forskning som anses relevant för denna studie. I arbetets andra del redogörs för 

metodval och material. I den tredje delen presenteras och analyseras undersökningens resultat 

medan den sista och fjärde delen innehåller en sammanfattande diskussion.  

1.1 Inledning 

Matematikundervisning i årskurs 1-3 styrs i stor utsträckning av läroböcker, vilka 

innehåller en avsevärd mängd illustrationer (Norberg 2014, s. 10). Dessa bilder har olika 

funktioner och relevans i relation till ämnesinnehåll och didaktik. I 1 kap. 5 § av Skollagen 

(SFS 2010:800) står att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet”. Då det inte finns några villkor eller riktlinjer för läroböcker i Sverige, finns ingen 

garanti för att de läromedel som används uppfyller dessa krav på forskningsbaserat innehåll. 

Det är upp till lärare och enskilda skolor att granska, välja och förhålla sig till 

matematikläroböcker och deras didaktiska innehåll. Med anledning av att 

läroboksillustrationers betydelse för elevers lärande är ett relativt outforskat område, är det 

relevant att undersöka hur bilderna i läroböckerna förmedlar matematiskt innehåll. 

Multiplikation är ett av de fyra räknesätt som utgör grunden för aritmetiken och en 

väsentlig del av undervisningen i matematik i grundskolan. Multiplikation introduceras ofta i 

årskurs 2. Läroböckernas illustrationer har avgörande betydelse för den framställning av 

ämnesområdet som eleverna tar del av, genom att i vissa fall fungera som konkretisering av 

multiplikationsstukturer. Den bildliga framställningen kan påverka elevers förståelse och 

lärande (Karlsson & Kilborn 2016). Hur multiplikation lärs ut i tidiga skolår kan inverka på 

elevernas fortsätta matematiska utveckling. 

Målet med denna studie är att synliggöra illustrerade multiplikationspresentationer i 

läroböcker. Genom att relatera till tidigare forskning om hur bilder kan påverka lärande och 

förståelse, kan denna undersöknings resultat förhoppningsvis ge lärare vidgad förståelse för 
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läroboksillustrationernas betydelse i undervisning om multiplikation. På så sätt kan de få 

ökade förutsättningar att stötta elevernas utveckling av multiplikativt tänkande. 

1.2 Bakgrund 

Nedan beskrivs den bakgrund som motiverar denna undersökning. Först presenteras en 

kort beskrivning av den matematikundervisning som framkommer genom läroplanen för 

årskurs 1-3 gällande multiplikation. Därefter lyfts internationell bedömning, och sedan en 

genomgång av läroböckers historiska och nuvarande ställning inom matematikämnet i 

svenska grundskolor. Vidare redovisas en översikt gällande illustrationer som 

undervisningsverktyg.  

1.2.1 Matematikundervisning 

Matematik förklaras enligt nationalencyklopedin som ”en abstrakt och generell vetenskap 

för problemlösning och metodutveckling” (2000). I skolan ska matematikundervisningen 

enligt läroplanen ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden” (Skolverket 2017a, s. 56). För 

utveckling av de förmågor som behövs för förståelse av det abstrakta inom matematiken, 

krävs att en grund av baskunskaper utvecklas redan i skolans yngre årskurser. En basal del av 

undervisningen i årskurs 1-3 utgörs av de fyra räknesätten, däribland multiplikation, och 

beskrivs i kommentarmaterialet till läroplanen: 

 

Aritmetiken är den del av matematiken som handlar om beräkningar. För att kunna göra 
effektiva beräkningar behöver eleverna förståelse för de fyra räknesättens egenskaper och 
samband samt användning i olika situationer (årskurserna 1–3). Det innebär att eleverna ska 
få kunskaper om hur räknesätten förhåller sig till varandra och förståelse för vilka räknesätt 
som är mest effektiva i olika situationer.  

(Skolverket 2017b, s. 14) 

 

Svenska elevers matematikkunskaper utvärderas i olika undersökningar, nationella såväl 

som internationella. En av de undersökningar, där elevernas kunskaper och inställningar inom 

matematik och NO i årskurs 4 och 8 mäts och jämförs, såväl över tid som internationellt, är 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) (Skolveket 2016). Den 

senaste TIMSS-undersökningen genomfördes 2015, och resultaten visar bland annat att 
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svenska elever har bättre resultat inom matematik än vid tidigare undersökningar, men att de 

fortfarande presterar sämre än elever i övriga länder (ibid. s. 6). Resultaten visar även att 

inställning till matematikämnet är mer negativ hos elever i Sverige än i andra länder (ibid. s. 

7). Såväl kunskaper i, som inställningar till, matematikämnet är alltså undermåliga, och 

behöver förbättras, för att svenska elever ska kunna utveckla sina matematiska förmågor och i 

skolan få rätt förutsättningar för att klara högre krav i en global konkurrens. Det är således 

relevant att undersöka vad matematikundervisningen i lägre årskurser innehåller.  

1.2.2 Läroböcker 

Matematik är en ämne där undervisningen i hög grad utgår ifrån läroböcker, och där den 

matematik eleverna möter ofta är den som presenteras via böckerna (Johansson 2006, s. 26). I 

denna undersökning undersöks läroböcker, det vill säga tryckta böcker, vilket bör skiljas från 

det vidare begreppet läromedel, som även innefattar exempelvis digitala medier. I Sverige var 

läroböcker tidigare statligt granskade, mellan 1974-1992 av Statens Institut för 

Läromedelsinformation (ibid. s. 7) . Sedan 1992 finns ingen kontrollerad granskning och 

jämförelse av läroböcker, utan ansvaret att välja läroböcker och bedöma huruvida de 

motsvarar läroplanens innehåll ligger numera på enskilda skolor och lärare. Trots detta uppger 

åtta av tio lärare att de inte har tillräckligt med tid för läromedelsgranskning, enligt en 

undersökning som Skolvärlden genomförde 2014 (Stridsman 2014). Läroböckernas innehåll 

är ett relativt outforskat område, och de studier som gjorts synliggör en samstämmig bild av 

undermåligt ämnesdidaktiskt innehåll, vilket universitetslektor Ola Helenius (2018) lyfter i en 

artikel som problematiserar läroböcker som undervisningsunderlag. Helenius påpekar att det 

inom matematikundervisningen felaktigt fokuseras på hur framgångsrikt elever löser 

lärobokens kontextanpassade uppgifter, och inte vilka bestående intryck undervisningen ger.  

I en rapport från Skolverket (2012, s. 17) gällande utökad undervisning i matematik, påstås 

att en alltför läroboksstyrd undervisning kan begränsa lärandet, då den inte är tillräckligt 

varierad. Lärare behöver ha såväl ämnesteoretisk som didaktisk kompetens, för att kunna 

förhålla sig till läroböcker på ett sätt som blir gynnsamt för elevernas lärande (ibid.). 

Resultaten från en undersökning gällande lärarstudenters matematiska kunskaper och 

inställningar till ämnet visar emellertid att kompetensen ofta är ofullständig i förhållande till 

de kunskaper de behöver besitta för att kunna undervisa (Karlsson 2015).  
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1.2.3 Illustrationer 

De matematikläroböcker som används i svenska grundskolor innehåller ett stort antal 

illustrationer, som i varierande grad och på olika sätt synliggör ämnesinnehåll samt 

kompletterar skriftlig text och matematiska symboler. I en översikt av teoribakgrund gällande 

läs- och skrivutveckling lyfts bilders ökande betydelse i texttolkning, och vikten av 

bildförståelse som en del av läsförståelse uppmärksammas (Liberg 2010). Det framkommer 

att ”(d)et rika bildmaterialet som samspelar med de skrivna texterna kräver (också) en annan 

typ av läsning” (ibid. s. 5). Elever behöver således utveckla en multimodal förståelse av 

texter, där tolkningsförmåga gällande samspel mellan text och övriga uttryckssätt är 

avgörande för textförståelse. Det räcker därmed inte att elever kan läsa skriftliga instruktioner 

för att kunna tolka och förstå matematikböckernas innehåll, utan det krävs 

läsförståelseförmåga som inkluderar flera olika representationsuttryck. När bilder används 

som didaktiska verktyg, ställs höga krav på elevers tolkningsförmåga (Danielsson & Selander 

2014, s. 53). En illustration kan fungera som en konkretisering, men representerar alltid ett val 

av presentation och uttryck, som kan påverka förståelsen av det som ämnas visualiseras. Hur 

illustrationer samspelar, eller inte samspelar med varandra, kan påverka lärandet (ibid. s. 142). 

Ett av läroplanens kunskapskrav för matematik i årskurs 3 är ”(e)leven kan beskriva 

begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder” (Skolverket 

2017a, s. 61). Elevers eget bildskapande kan ses som en matematisk uttrycksform och ett sätt 

att utveckla det matematiska tänkandet (Hagland 2007). Växling mellan olika uttrycksformer 

kan stötta bearbetning och förståelse av ny kunskap (ibid.).  

Illustrationer används dessutom i matematikundervisningens bedömningsmaterial. I en 

jämförelse av de svenska och internationella prov som utgör grund för kartläggning av elevers 

kunskaper framkommer att visuell representation, där bilder och illustrationer ingår, till stor 

del ingår i uppgifterna (Sollerman & Pettersson 2016, s. 68). Det är därför avgörande att 

elever kan tyda och tolka bilderna korrekt, för att kunna visa sina kunskaper i 

bedömningssammanhang. Det är annars risk att bedömningar blir missvisande, vilket kan leda 

till felaktig fortsatt undervisning.  
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1.3 Teorianknytning 

Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv som denna undersökning utgår ifrån. Först 

beskrivs ett sociokulturellt synsätt på lärande, som fördjupas genom att lyfta begreppet 

mediering. Därefter ges en förklaring av uppsatsens didaktiska utgångspunkt, vilken är 

förståelse av multiplikation. 

1.3.1 Mediering 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket har sitt ursprung i 

den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskijs syn på lärande, utveckling och språk 

(Säljö 2017, s. 251). I den sociokulturella traditionen sker lärande genom deltagande i en 

sociokulturell och historisk kontext, med hjälp av språk och stöd från omgivningen. 

Människor lär sig och utvecklas genom imitation och med hjälp av stöttning från mer 

kunniga. ”Det ett barn idag kan göra i samarbete med andra, kan hen i morgon utföra själv” 

(Vygotskij 1986, s. 188, min översättning). Undervisning måste sålunda vara framåtsträvande, 

och genom support ge elever möjlighet till progression i lärandet. Ett centralt begrepp inom 

sociokulturell lärandeteori är mediering, vilket innebär att lärande sker i interaktion och med 

hjälp av artefakter, det vill säga verktyg eller redskap som används som resurser för att förstå, 

tolka och agera med vår omvärld (Säljö 2017, s. 253). Människor lär sig genom såväl 

språkliga som materiella redskap, som formats i kulturella gemenskaper (Säljö 2000). Vi 

förnimmer inte världen omkring oss direkt, utan via de verktyg som medierar vår omvärld. 

Hur lärande sker och vad tänkande innebär kan följaktligen inte ses som något som sker 

enbart i vårt medvetande. Vi måste beakta de fysiska och intellektuella redskap som är 

integrerade i sociala praktiker som lärandeverktyg, vilka kan användas som didaktiska 

resurser (ibid. ss. 80–82).  

Inom matematikämnesdidaktik har mediering med symboliska redskap större utmaningar 

än inom andra ämnen, då allting inom matematiken utgår ifrån ett speciellt, abstrakt 

symbolspråk. Det har visat sig finnas svårigheter hos såväl elever som lärare gällande 

särskiljning mellan ämnesinnehåll och redskap (Kinard & Kozulin 2012, s. 58). I 

matematikundervisning används ofta artefakter som konkretiserande medieringsredskap. 

Konkretiseringsbegreppet tolkas i denna studie utifrån matematikdidaktikforskarna Natalia 

Karlsson och Wiggo Kilborns definiering: ”…all didaktisk verksamhet som leder till 

abstraktion, alltså förståelse av, och förmåga att använda, begrepp, strukturer och metoder” 
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(Karlsson & Kilborn 2016, s. 139). Konkretisering blir således en medierande verksamhet, vid 

vilken elever tillägnar sig förståelse genom att begrepp förklaras, förtydligas och 

åskådliggörs. I matematikundervisning bör konkretisering därmed ses som kontextbunden 

situationsexemplifiering. 

I denna undersökning behandlas lärobokens illustrationer som konkretiserande artefakter 

och redskap för kunskapsförmedling. När en bild presenteras som komplement till text, och 

på så sätt fungerar som utökad meningsskapare, blir perceptionen styrd av mottagarens 

tolkningsförmåga. Själva samspelet mellan text och bild kan i sig ses som medierande redskap 

som ger stöd åt lärande (Säljö 2013, s. 161). Bilder är täta och rika på information, och viss 

information har prioritet över annan (Lindgren 2005, s. 44). Olika individer tolkar bilder på 

olika sätt (ibid.), och illustrationers roll som medierande, didaktiska verktyg blir således 

beroende av valet av presentationsuttryck. Bilder är även tidigt en naturlig del av barns egna 

uttryckssätt, och barns lärande kan sägas ske i en pågående, multimodal kommunikation 

(Danielsson & Selander 2014, s. 116). 

1.3.2 Förståelse av multiplikation 

Arbetets didaktiska utgångspunkt är hur multiplikation kan förstås, och hur undervisning 

kan skapa förutsättningar för vidare matematisk utveckling. Multiplikation är en ”matematisk 

operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat 

tal m, multiplikatorn” (Nationalencyklopedin 2000), och introduceras ofta i 

matematikundervisningen som upprepad addition (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 78). 

Multiplikation som upprepad addition är dock endast generellt giltig för naturliga tal, och kan 

inte generaliseras till rationella och irrationella tal (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 29). För att 

förstå samband mellan multiplikation och exempelvis area, proportionalitet och algebra, krävs 

undervisning som inte låser tankegångarna vid ett linjärt, additivt tänkande, utan möjliggör ett 

multiplikativt resonemang, det vill säga förståelse av multiplikation som en rektangulär och 

symmetrisk operation (Karlsson & Kilborn 2016; Askew 2018; Larsson 2015). De begrepp 

som tas upp i denna studie berör multiplikation, och förklaras nedan: 

Multiplikation kan tolkas additivt, som en linjär upprepning av någonting. Multiplikation ses 

då som upprepad addition. Multiplikationen 4 · 3 som den upprepade addition 3 + 3+ 3 + 3 

kan illustreras så här: 
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Figur 1. Additiv multiplikation 4 · 3 = 3 + 3 + 3 + 3. 

 

Multiplikativt tänkande innebär att man utgår från multiplikationens rektangulära struktur. En 

illustration av den rektangulära strukturen i multiplikationen 4 · 3 ser ut så här: 

 

 

 

 

Figur 2. 4 · 3 som multiplikativ struktur·. 

 

Att förstå multiplikationens struktur handlar om förmågan att abstrahera och hantera 

grupperingar som omfattar mer än upprepad addition. Den förståelsen är essentiell för all 

fortsatt matematisk utveckling, genom att utgöra grund för förståelse av exempelvis 

bråkräkning, positionssystemet, proportionalitet och funktioner (Larsson 2016, s.4). Att förstå 

innebörden i begreppet multiplikation är djupare och mer abstrakt än tankestrategin upprepad 

addition och kräver betydligt mer än utantillkunskap av multiplikationstabellerna. Det innebär 

att undervisning bör varieras och ske i olika former, som exempelvis rektangelformationer, 

multiplikativa jämförelser och rektangelarea (ibid. s. 10). Vid areaberäkning multiplicerar 

man två endimensionella sträckor och får en tvådimensionell produkt, arean.  

Om elever lär sig att multiplikation alltid är en upprepad addition, som vid beräkningar av 

naturliga tal och antal av lika stora grupper (se Figur 1 ovan), kan de få svårigheter att förstå 

hur multiplikation kan användas med negativa tal, tal som innehåller decimaler och vid 
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beräkningar av exempelvis proportioner eller area. Om elever i stället får se multiplikation 

illustrerad som i Figur 2 (ovan), får de möjlighet att se samband mellan beräkningen och 

tabellernas struktur. De kan då finna och utveckla förståelse för de mönster som finns i 

multiplikationstabellernas uppbyggnad (Karlsson & Kilborn 2016, s. 22), och det är med den 

kunskapen de kan utvidga sin förståelse och nå vidare matematisk progression.  

1.4 Syfte & frågeställningar 

Mot bakgrund av den betydande roll läromedel har i matematikundervisningen och den 

stora mängd illustrationer som eleverna möter i samband med matematiskt ämnesinnehåll, är 

syftet med denna undersökning att synliggöra på vilket sätt multiplikation framställs genom 

illustrationer i matematikläroböcker för årskurs 2, samt att ta reda på hur eleverna själva 

instrueras att illustrera multiplikation i böckernas uppgifter. De frågeställningar som ämnas 

besvaras genom undersökningen är 

• Hur används illustrationer för att presentera multiplikation i läroböcker för årskurs 2? 

• Illustrerar bilderna multiplikation additivt eller multiplikativt? 

• I vilken omfattning, och på vilket sätt, får eleverna möjlighet att uttrycka sig genom 

illustrationer i matematikböckernas uppgifter inom räknesättet multiplikation? 

1.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning inom områden som är relevanta för denna studie. 

Först presenteras två studier som behandlar illustrationer i matematikläroböcker, samt en 

studie och en artikel om elevers lärande av multiplikation. Avsnittet sammanfattas med en 

redogörelse för relevans och koppling till denna undersökning. 

1.5.1 Illustrationer i matematikläroböcker 

Rebecca Mary Jellis (2008) doktorerade vid Durham University med en avhandling som 

redovisade en studie där illustrationers relevans för elevers förståelse av matematiska problem 

undersöktes. I studien prövades bland annat hur meningsfulla illustrationerna var i jämförelse 

med ämnesinnehållet. Baserat på elevobservationers resultat kategoriserades läroboksbilder i 

grupperna väsentliga (essential) , relaterade (related), dekorativa (decorative), och negativa 
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(negative decorative) illustrationer, samt ingen illustration (no illustration) (ibid. ss. 11–12, 

22–23, min översättning). De fyra första indelningskategorierna används i denna studies 

analys. De beskrivs utförligare nedan, i stycke 2.1 Analysmetoder. Jellis (ibid. s. 125) 

undersökte hur 7-8-åriga elever löste matematikuppgifter med olika bildstöd. Studiens resultat 

visade att bilderna spelade stor roll för hur eleverna tolkade uppgifterna och innehållet. Elever 

med svag läsförståelseförmåga förlitade sig mer på bildernas innehåll, vilket ibland ledde till 

felaktiga tolkningar av ämnesinnehållet (ibid.).  

Malin Norberg (2014) är doktorand vid Mittuniversitet, och forskar om hur subtraktion 

framställs genom illustrationer i matematikläroböcker. I sin magisteruppsats (ibid.) 

presenterar hon en undersökning där 21 läroböcker analyserats för att synliggöra vilka 

subtraktionsstrategier som illustreras i uppgifterna. I studien har även elever i årskurs 1 

observerats när de parvis löser och resonerar kring ett urval av läroböckernas 

subtraktionsuppgifter med tillhörande illustrationer. I resultatet framkommer att flera olika 

aspekter är avgörande för hur eleverna lär sig matematik genom illustrationerna, såsom ”om 

illustrationen inrymmer relevant eller icke relevant innehåll, om eleverna har förståelse för när 

en illustration börjar och slutar, om eleverna kan göra kopplingar till sin egen vardag när det 

handlar om vad illustrationen föreställer och om eleverna tar stöd i skriven text och 

matematiska tecken” (ibid. s. 102). 

1.5.2 Elevers lärande av multiplikation 

Mike Askew (2018) forskar i matematikdidaktik vid Monash University, Melbourne. I en 

artikel om förståelse av multiplikation visar han en teoretisk forskningsöversikt gällande 

multiplikationsresonemang, och synliggör skillnaderna mellan additivt och multiplikativt 

tänkande. Han betonar vikten av en tidig multiplikativ förståelse som grund för generalisering 

och vidare matematisk progression. Askew (ibid. ss. 6–7) argumenterar även för mediering 

som didaktiskt verktyg vid multiplikationsundervisning, och påstår att den abstrakta 

förståelsen av rektangulär multiplikation kan läras ut med hjälp av artefakter, såsom tabeller 

och tallinjer. Artefakterna kan dock inte själva förmedla ett kunskapsinnehåll, utan elever 

måste få stöd i medieringsprocesses, för att lärande ska äga rum (ibid. s. 7). I artikeln 

presenteras utdrag från en analys av två undervisningsscenarier, där elevers illustrerade 

resonemang gällande multiplikation använts av lärare som underlag för vidare vägledning. 

Askew föreslår en undervisning där eleverna själva får möjlighet att vara kreativa när de löser 
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multiplikationsuppgifter, genom att skapa egna modeller som lärarna sedan kan använda som 

undervisningsverktyg, vilket möjliggör djupare, abstrakt förståelse av multiplikationsstruktur. 

1.5.3 Relevans för denna studie 

Ovan nämns först två studier, en svensk och en engelsk, där illustrationer i 

matematikläroböcker undersöks. Dessa studier kan ses som inspiration till detta arbete. Båda 

är omfattande undersökningar där läroboksanalyser kompletteras med elevobservationer. I 

resultaten från båda undersökningarna framkommer att illustrationerna påverkar barnens 

tolkning av ämnesinnehållet.  

Vidare presenteras undersökningar gällande hur elever förstår multiplikation, i en svensk 

studie och i en artikel från Australien. Båda presenterar samstämmiga resultat om hur elevers 

fortsätta matematiska utveckling begränsas om de lär sig multiplikation som upprepad 

addition, utan att vidareutveckla förståelsen till abstrakt tänkande och kunskap om 

multiplikationsstrukturer.  

Då denna undersökning ämnar synliggöra hur multiplikation framställs genom 

illustrationer i matematikläroböcker, samt hur eleverna själva instrueras att illustrera 

multiplikation, lyfts forskning inom områdena illustrationer som lärandeverktyg i 

matematikämnet, samt studier om multiplikationsförståelse. De fyra forskare vars material 

redovisas i detta stycke har samtliga tidigare arbetat som lärare i matematik för elever i yngre 

åldrar, vilket synliggör intressesambandet mellan forskningsämnena och behovet av kunskap 

hos lärare och lärarstudenter.  

2 Material & metod 

För att synliggöra hur bilderna illustrerar multiplikation, utförs denna studie med en 

resursorienterad ansats, vilket innebär en analys av hur olika multimodala resurser används 

och samspelar (Björkvall 2012, s. 137). Studiens frågeställningar besvaras genom att fyra 

läroboksserier för årskurs 2 undersöks utifrån olika analysscheman med mål att systematisera 

och kategorisera de illustrationer som används i samband med räknesättet multiplikation. 

Analysen inleds med en kartläggning av samtliga texter och illustrationer i de aktuella 

läroböckerna, där de uppgifter och förklaringar som explicit berör räknesättet multiplikation 

och innehåller minst en illustration väljs ut, för att därefter undersökas i tre steg  
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Utformningen av undersökningens metod grundas på verktyg som använts i liknande 

studier, samt kritiska aspekter gällande detta arbetes didaktiska utgångspunkt. Kristina Boréus 

(2015, s. 175) beskriver textanalys som undersökningsmetod, och menar att ju enklare 

metoder som används för att besvara forskningsfrågor, desto mer tillförlitliga blir resultaten. 

Därför analyseras denna studies empiri utifrån ett fåtal, redovisningsbara kriterier, vilka 

beskrivs nedan.  

2.1 Analysmetoder 

Studiens första frågeställning behandlar hur illustrationer används för att presentera 

multiplikation. Det har därför valts en resursorienterad metod, som synliggör samspel mellan 

bilder och övriga representationsformer. Det första analysverktyg som tillämpas är hämtat 

från Jellis (2008) avhandling, där illustrationer i matematikböcker undersöks utifrån 

frågeställningar om huruvida de synliggör det aktuella ämnesinnehållet, och på så sätt kan 

tänkas stimulera lärande. Illustrationerna som behandlar multiplikation delas in i kategorierna 

väsentliga (essential) , relaterade (related), dekorativa (decorative) och negativa (negative 

decorative), i enlighet med Jellis (ibid. ss. 11–12, 22–23, min översättning) uppdelning, som i 

detta arbete har tolkats enligt följande: 

• Väsentliga illustrationer innehåller någon sorts information som är nödvändig för att 

lösa uppgiften eller förstå informationen, och som inte går att finna någon annanstans. 

Illustrationen är essentiell för innehållstolkningen.  

• Relaterade illustrationer visar något som stämmer överens med intilliggande 

textinnehåll, men de tillför ingen ny information. Informationen kan läsas och 

uppgifterna går att lösa utan illustrationen. 

• Dekorativa illustrationer ger inget stöd åt uppgifter och information, utan är enbart 

utsmyckning.  

• Negativa illustrationer synliggör något som inte korrelerar med textinnehåll, exempelvis 

en matematisk uppräkning som motsäger uttryck i text och siffror.  

(ibid. ss. 12, 22) 
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För att besvara den andra frågeställningen undersöks de multiplikationsillustrationer som 

kategoriserats som väsentliga och relaterade, och sorteras på nytt med hjälp av ett kodschema 

gällande representation av multiplikation. Bilderna bedöms utefter huruvida multiplikationen 

illustreras additivt, som en endimensionell, linjär upprepning av ett föremål eller en grupp (se 

exempel i Figur 1), eller multiplikativt, som 

tvådimensionell, rektangulär och symmetrisk 

struktur. Kriterierna för kategorin multiplikativ kan 

synliggöras genom följande exempel (Figur 3), där 

tidigare visad illustration av uttrycket 4 · 3 som 

multiplikativ struktur (Figur 2) placeras i en översikt 

av multiplikationstabellen. De illustrationer där 

multiplikatorn placeras i kolumner på detta sätt 

sorteras i denna undersöknings analys som 

multiplikativ. 

 

Slutligen studeras samtliga texter och uppgifter som behandlar multiplikation för att 

kartlägga i vilken omfattning, och hur, eleverna ges möjlighet att själva skapa bilder. Först 

undersöks hur många gånger eleverna instrueras rita sina svar till uppgifter, i förhållande till 

det totala antalet bilder som behandlar multiplikation. Därefter sorteras dessa i kategorier som 

visar om instruktionerna syftar till additiva, multiplikativa eller fria svar.  

I uppsatsens fjärde del diskuteras studiens metodval genom en evaluering av dess 

begränsningar och fördelar. Fullständiga resultat av undersökningens empiri redovisas i 

Bilaga 1. 

2.2 Urval 

För att få ett representativt underlag av läroböcker att analysera kontaktades samtliga 

svenska förlag som ger ut läroböcker för årskurs 1-3, enligt en förteckning sammanställd av 

NCM (2016). Förlagen kontaktades via epost innehållande information om undersökningens 

syfte samt förfrågan om material i form av läroböcker och lärarhandledningar för årskurs 2. 

Att just årskurs 2 fokuseras är för att det oftast är i läroböcker för denna årskurs multiplikation 

introduceras. Då flera förlag visade intresse för studien, och bidrog med underlag, gjordes ett 

 
Figur 3. Multiplikationstabellens 

struktur och  4 · 3 som 
multiplikativ illustration. 
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urval, för att få ett jämnt fördelat bedömningsmaterial. De fyra bokserier som valdes ut 

innehåller två böcker vardera och är utgivna av fyra olika förlag. 

De illustrationer som analyseras är de som förekommer i samband med uppgifter och 

instruktioner som direkt berör multiplikation. I denna analys behandlas inte division, även om 

de illustrationer som visar division kan kopplas till multiplikation.  

2.3 Material 

De böcker som analyseras i studien är: 

Mera favoritmatematik 2A + 2B (Asikainen, Rajamäki & Heinonen 2013a, 2013b) 

Mitt i Prick Matematik 2A + 2B (Rinne, Sintonen, Uus-Leponiemi & Uus-Leponiemi 2016, 2017) 

MatteDirekt Safari 2A + 2B (Picetti, Falck & Elofsdotter Meijer 2011a, 2011b) 

Mondo Matematik 2A + 2B (Brorsson 2016, 2017) 

 

Samtliga fyra läroboksserier som analyseras i denna undervisning är skrivna för årskurs 2, 

och uppdelade i en A-bok och en B-bok. Vanligtvis behandlas A-boken under höstterminen 

och B-boken under vårterminen. De böcker som analyseras är grundböcker/elevböcker. I alla 

serier finns ett flertal kompletterade böcker, såsom lärarhandledningar, övningsböcker och 

extrauppgifter. Till vissa av böckerna finns även digitala hjälpmedel. Innehållet i dessa skulle 

kunna påverka användning och förståelse av innehållet i de grundböcker som här analyseras, 

men då böckerna står fria att använda utan komplement, motiveras ändå denna studie, där 

grundböckernas illustrationer kartläggs och undersöks.  

Alla böcker som analyseras här innehåller instruktioner och uppgifter där elever oftast ska 

svara direkt i boken, genom att exempelvis skriva siffror och tecken, dra streck mellan olika 

figurer, ringa in föremål eller rita egna bildsvar. I studien undersöks de illustrationer som 

kopplas till uppgifter och texter som berör räknesättet multiplikation. Sammanlagt analyseras 

810 bilder.  

2.4 Etiska aspekter 

För att studien ska beakta upphovsrättsregler och publiceringsrätt, samt visa hänsyn till 

upphovsmännen bakom de verk som analyseras, kontaktades förlagen ännu en gång, med 
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förfrågan om tillåtelse att publicera illustrationer kopplade till multiplikationsframställning 

samt bilder av böckernas framsida. Alla bilder som publiceras i denna uppsats visas 

tillsammans med namn på illustratör samt källhänvisning, med undantag för de bilder och 

diagram som skapats för detta arbete. Samtliga förlag har även erbjudits att ta del av arbetets 

färdiga resultat.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det som ämnas undersökas i en studie faktiskt är det som undersöks, 

medan reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet (Brinkkjaer & Høyen 2013). Då bildanalys 

innebär en stor mängd tolkningsmöjligheter utförs analysen i denna studie med hjälp av en 

metod som innehåller specifika klassificeringskriterier. För att besvara undersökningens 

forskningsfrågor från ett ämnesdidaktisk utgångsläge har analysmodeller tagits fram utifrån 

kriterier med anknytning till aktuell forskning gällande såväl pedagogik som didaktik. Fråga 

ett undersöks med ett analysverktyg som framställts genom att utgå ifrån en modell från en 

tidigare, liknande studie (Jellis 2008), som vidareutvecklas med utgångspunkt i denna 

undersöknings ämnesområde. Eftersom resultaten i denna studie kan diskuteras mot bakgrund 

av jämförbara forskningsresultat, ökar trovärdigheten i slutsatserna. Fråga två och tre besvaras 

utifrån kriterier som lyfts i en artikel om multiplikationsundervisning, där olika sätt att 

illustrera multiplikation visas och diskuteras (Karlsson & Kilborn 2016). Där klargörs 

didaktiska aspekter av olika sätt att konkretisera multiplikation visuellt. Dessa aspekter utgör 

grund för denna studies analysverktyg, vilket stärker undersökningens validitet. 

För att säkerställa studiens reliabilitet är klassificeringskriterierna framtagna på sådant sätt 

att bildernas innehåll inte värderas, utan de sorteras beroende på villkor som är synliga och 

möjliga att motivera. Då analysen utförs genom att sortera bilderna utifrån ett visst antal 

kriterier som motsäger varandra, borde de delas in på samma sätt oavsett vem som utför 

undersökningen. Analysverktyget har testats genom upprepade försök där ett testurval av 

bilder analyserats, för att se att kriterierna är tillförlitliga. Eftersom testförsöken ledde till 

samma resultat vid varje tillfälle stärks denna studiens reliabilitet.  
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3 Resultat & Analys 

Resultatet av arbetets undersökning presenteras under olika rubriker, en för varje 

forskningsfråga. Först redovisas resultaten i form av beskrivningar, bildexempel och diagram, 

och därefter analyseras de i förhållande till undersökningens syfte och teoretiska 

utgångspunkt. Fullständiga och kompletta resultat återfinns i tabellform i Bilaga 1. 

3.1 Frågeställning ett- hur illustreras multiplikation? 

I denna studie har sammanlagt 810 illustrationer analyserats. För att svara på 

undersökningens första frågeställning Hur används illustrationer för att presentera 

multiplikation i läroböcker för årskurs 2? beskrivs nedan läroböckernas olika upplägg och på 

vilket sätt illustrationerna används, samt hur bilderna fördelas i de olika kategorierna som 

hämtats från Jellis (2008) analysschema. Resultaten presenteras först utifrån varje bokserie, 

inte för att jämföra dem med varandra, utan för att synliggöra olika exempel på hur bilder kan 

användas. Därefter visas en sammanställning av fördelningen av bilderna i samtliga 

undersökta läroböcker, med en analys av resultaten kopplat till studiens teoretiska 

utgångspunkter. 

3.1.1 Mera favoritmatematik 2A + 2B 

De två läroböcker i den finska, men svensköversatta, 

serien Mera favoritmatematik (Asikainen, Rajamäki & 

Heinonen 2013a, s. 122), som utgör grundböckerna för 

årskurs två, är kapitelindelade efter matematiskt 

ämnesområde. Kapitel 4 i bok 2A behandlar 

multiplikation och inleds med stycket ”Från addition 

till multiplikation” (ibid.). Samtliga sidor som 

behandlar multiplikation innehåller illustrationer, i 

form av såväl dekorativa bilder vid sidan av uppgifterna, som illustrationer som utgör delar av 

själva uppgifterna. Illustrationerna följer ett återkommande tema, med en skata och en ekorre 

som ”visar” olika konkretiseringar av ämnesinnehållet.  

 

 
 
Figur 4. Mera favoritmatematik 2A 

&2B (Rajamäki 2013a) 
2013b). 
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I Figur 5 presenteras exempel på 

illustrationsanvändningen i Mera Favoritmatematik 2A. 

Överst visas hur en illustration används i förklaringen 

av en matematisk räknelag. Illustrationen visar samma 

ämnesinnehåll som uttrycks i siffror under bilden och i 

text till vänster. Den är alltså visuellt konkretiserande 

och klassas i denna studie som relaterad. Nederst i 

figuren syns två uppgifter där bilderna är nödvändiga 

för uträkning. De kategoriseras som väsentliga. För att 

elever ska kunna läsa och lösa uppgifterna, behöver de 

ha förmåga att dels förstå att bilderna förmedlar 

nödvändig information och dels tolka bilderna på det 

sätt som avses.  

I Figur 6 visas ett exempel på en illustration som inte har 

någon koppling till det matematiska ämnesinnehållet. Fyra 

uppgifter som innehåller öppna multiplikationsutsagor med 

talet 10, presenteras under en bild av en vante. Illustrationen 

innehåller endast ett objekt, och inga upprepningar av 

föremål eller övrigt innehåll som motsäger innehållet i  

räkneuppgifterna. Illustrationen klassas därför i denna 

kategorisering som  dekorativ.  

Vidare förekommer illustrationer som 

visar någon form av upprepning eller 

antal, som inte överensstämmer bokens 

didaktiska innehåll. Ett exempel ses i 

Figur 7. Intill ett flertal 

multiplikationsuppgifter med tal mellan 

2 och 10 ses tre pennskrin med olika 

antal pennor i. Pennornas antal stämmer 

inte med de tal som uttrycks med siffror. 

 

 
Figur 5. Relaterade och Väsentliga 

illustrationer  i  Mera 
Favoritmatematik 2A 
(Rajamäki 2013a, s .134). 

 
Figur 6. Dekorativ  

illustration” i  Mera 
Favoritmatematik 2A 
(Rajamäki 2013a, s 
.139). 

 
Figur 7. Negativ  illustration” i  Mera Favoritmatematik 2B 

(Rajamäki 2013a, s .54). 
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I Figur 7 visas ett diagram över hur 

illustrationerna i Mera favoritmatematik 

(Asikainen, Rajamäki & Heinonen 

2013a, 2013b) fördelas i analysschemats 

olika kategorier. Den största 

bildkategorin (36 %) utgörs av de 

illustrationer som klassificeras som 

dekorativa, vilket innebär att de inte 

fyller någon funktion för lärande eller 

kunskapsförmedling, se Figur 6 för 

exempel. Då bildtolkning till stor del handlar om prioriteringsförmåga (Lindgren 2005) kan 

det tänkas att en elev som är ovan vid att tyda samspel mellan olika uttrycksformer (här bild, 

siffror och matematiska tecken), har svårt att avgöra huruvida illustrationen är relevant för 

uppgiften. I nästan hälften av bilderna (47 %) motsvarar bildinformationen uppgifternas 

instruktioner, och kan således ses som kunskapsmedierande, enligt en sociokulturell syn på 

lärandeverktyg. De är uppdelade i kategorierna väsentliga och relaterade, vilket betyder att de 

visar en korrekt bild av den multiplikation som beskrivs eller efterfrågas. Vissa illustrationer 

som visar det ämnesinnehåll som behövs för förståelse av uppgiften, är emellertid 

informationstäta (se exempel i figur 5). När en bild är rik på information kan tolkningen ske 

på olika sätt hos olika individer (Lindgren 2005). Här skulle det kunna innebära att det 

bildinnehåll som inte är direkt kopplat till multiplikationskonkretiseringen påverkar elevernas 

perception och förståelse. Den sista kategorin bilder (18 %) sorteras som negativa, vilket 

innebär att de illustrerar något som inte överensstämmer med det matematiska 

ämnesinnehållet. En elev kan tänkas tolka bildinnehållet som relevant för lösningarna eller 

som bildstöd, det vill säga att illustrationen visar samma antal som förkommer i uppgifterna.  

 Elever som inte har tillräckligt utvecklad förmåga att tolka multimodala texter, skulle 

kunna behöva extra stöd för att avgöra om och hur bildernas innehåll bör tolkas i förhållande 

till information och uppgifter. Det kan tänkas att elever har lärt sig att bilder alltid förmedlar 

ett budskap, och att de genom matematikbokens frekventa användning av relaterade och 

väsentliga bilder, utgår ifrån att även de bilder som är dekorativa förmedlar meningsbärande 

ämnesinnehåll. I de fall elever även tolkar de negativa illustrationerna som betydelsebärande, 

kan det tänkas påverka lärandet.  

  

  
Figur 7. Fördelning av illustrationer i Mera 

FavoritMatematik. 
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3.1.2 Mitt i Prick Matematik 2A + 2B  

Mitt i prick-böckerna (Rinne et al. 2016, ss. 2–3, 

2017, ss. 2–3) är liksom ovan nämnda Mera 

favoritmatematik översatta från finska. Även i denna 

serie är böckerna uppdelade i kapitel som behandlar 

olika matematikområden under tydliga rubriker. I 

2A har kapitel 2 rubriken Multiplikation – tabellerna 

1 till 5 och 10. Kapitel 4 i bok 2B heter 

Multiplikation och division. Liksom i ovan nämnda läroböcker är samtliga sidor där 

multiplikation behandlas illustrerade av ett flertal, färggranna bilder. I bilderna återkommer 

här en illustrerad familj, som presenteras i början av boken, och som genom illustrationerna 

visar hur matematiskt innehåll förkommer i olika vardagliga situationer. Bilderna som 

används i räkneuppgifter visar i hög utsträckning vanliga, elevnära föremål, ofta sådant som 

kan finnas i klassrumsmiljö (se Figur 10 och Figur 11). 

I vissa räkneuppgifter stöttas det som uttrycks i 

skriftlig text och siffror av illustrationer som visar en 

samstämmig bild av det matematiska innehållet, vilket 

visas i Figur 10. Illustrationen är inte nödvändig för att 

lösa uppgiften, men fungerar som visuell konkretisering 

av uppgiften. Den blir således ett bildligt medierande 

undervisningsverktyg, som kan hjälpa elevers förståelse  

 

I Mitt i Prick Matematik används ofta en relaterad 

illustration som inledning till en samling uppgifter. Därefter 

visas liknande bilder, utan att uppgiften uttrycks i siffror. 

Sådana bilder kategoriseras i denna studie som väsentliga. Ett 

exempel visas i Figur 11. Uppgiften i den undre bilden kan inte 

lösas utan illustrationen. Elevernas bildtolkningsförmåga är 

därför avgörande för att de ska kunna förstå och lösa uppgiften. 

 
Figur 10. Relaterad illustration 

Mitt i Prick Matematik 2A 
(Kästämä, Pivman 
Björnekull 2016, s.51). 

 
Figur 9. Mitt i Prick Matematik (Coronel 

2016).   

 
Figur 11. Relaterad och 

Väsentlig illustration” 
Mitt i Prick Matematik 
2A (Kästämä, Pivman 
Björnekull 2016, s.57). 
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I Figur 12 visas exempel på en illustration som med 

denna undersöknings analysverktyg sorteras som en negativ 

illustration. En multiplikation uttryckt i siffror och 

matematiska tecken (9 · 3 = 27) ringas in av en illustration 

som visar olika pärlor på ett snöre. Det är sammanlagt 29 

pärlor i illustrationen, och den visar således en bild som inte 

överensstämmer med den angivna multiplikationen 

  

I Figur 13 visas bildfördelningen i Mitt i prick Matematik (Rinne et al. 2016, 2017), i 

denna studies fyra kategorier. Den största kategorin (47%)  innehåller bilder som sorterats 

som väsentliga. De innehåller alltså 

information som är nödvändig för att 

uppgifterna ska kunna lösas (se exempel i 

Figur 11). Kraven på multimodal 

läsförmåga är därför höga, och elever 

måste kunna tolka bildinformationen för 

att lyckas följa bokens instruktioner. 

Samtidigt klassificeras 13 % av bilderna 

som negativa, vilket innebär att de visar 

något som motsäger den multiplikation 

som åsyftas. Kopplat till den övervägande andel illustrationer som visar korrekt multiplikation 

(väsentliga och relaterade) kan detta tänkas påverka eleverna lärande, då illustrationerna i 

dessa kategorier har en tydlig plats som medierande verktyg. En elev som håller på att 

utveckla sin multimodala avkodning kan exempelvis utgå ifrån att bilden i Figur 12 samspelar 

med innehållet på samma sätt som bilden i Figur 10, och tro att den illustrerar uttryckets 

innebörd. I exemplet i Figur 11 får eleverna visuellt stöd i övergången från relaterad till 

väsentlig illustration. De kan på så sätt lära sig bildtolkningsstrategier genom illustrationerna, 

och den visuella konkretiseringen kan förtydliga ämnesinnehållet. En viktig aspekt att beakta 

är dock att bilder som synliggör samtliga element i uppgiften, som i exemplet i Figur 10, kan 

leda till att elever kan lösa uppgiften genom att räkna antalet föremål, utan att förstå 

multiplikationen.  

 

 
 
Figur 12.  Negativ illustration i 

Mitt i prick Matematik 
2A (Kästämä, Pivman 
Björnekull 2016, s.74). 

 

  

  
Figur 13. Fördelning av illustrationer i Mitt i Prick 
Matematik. 
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3.1.3 MatteDirekt Safari 2A + 2B 

I Matte Direkt Safari 2A + 2B (Picetti, 

Falck & Elofsdotter Meijer 2011a, 2011b) 

är kapitlen indelade efter matematiskt 

ämnesinnehåll, där vardagsord används i 

A-boken och matematiska begrepp i B-

boken. Kapitel 5 i 2A-boken har titeln 

”gånger och delar”, och i 2B-boken heter 

kapitel  9 ”multiplikation”. Även i denna 

bokserie är samtliga sidor illustrerade. 

Bilderna visar återkommande två barn och ett djur, som i illustrationerna ”visar” såväl 

matematiska förklaringar som relaterade vardagssituationer.  

 

I Matte Direkt Safari skrivs ofta 

ämnesinnehållsliga instruktioner och uppgifter ut 

med siffror, matematiska tecken och / eller 

bokstäver, vilka kompletteras av bilder, såsom i 

Figur 15. Illustrationen fungerar då som bildstöd, 

och sorteras därför här som relaterad. I andra 

uppgifter förekommer illustrationer som inte stödjer 

ämnesinnehållet. Om de visar något som inte kan 

kopplas till matematiken klassas de som dekorativa, 

vilket exemplifieras i Figur 16. Det 

basketspelande djuret visar inget 

som kan kopplas till 

ämnesinnehållet, och bilden är här 

bara utsmyckning.  I vissa fall visar 

illustrationer däremot någon sorts 

uppräkning, som dock inte är 

överensstämmande med 

intilliggande multiplikation. I denna 

studie placeras dessa i kategorin 

negativa illustrationer. Ett exempel 

Figur 15. Relaterad  illustration. Matte 
Direkt Safari 2a (Robardey  
2011a, s. 120). 

 

  
Figur 14. Matte DirektSafari 2A & 2B (Robardey 2011a, 

2011b). 

 
Figur 16. Negativ illustration. Matte Direkt Safari 2a 

(Robardey 2011a, s. 122). 
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ses i Figur 17. Bilden visar fem bilar som omges av 

fem moln. I bilarna står multiplikationer skrivna 

med siffror och matematiska tecken, i molnen 

additioner skrivna på samma sätt. Uppgiften går ut 

på att dra streck mellan de multiplikationer och 

additioner som har samma resultat. Antalet bilar och 

moln i illustrationen korrelerar inte på något sätt 

med de matematiska uttryck som syns i bilden.  

 

Figur u visar hur illustrationerna i Matte Direkt Safari (Picetti, Falck & Elofsdotter Meijer 

2011a, 2011b) fördelas enligt de analyskategorier som används för att besvara denna studies 

första fråga. Här visas att den största 

gruppen illustrationer (41%), är relaterade 

till de matematiska uppgifterna och 

förklaringarna, vilket innebär att de 

fungerar som bildstöd, och visar korrekt 

information, men de är inte är nödvändiga 

för att tolka, förstå och lösa uppgifter. 

Gällande dessa illustrationer fungerar 

tecken, siffror och bilder som 

kompletterande, medierande lärandeverktyg. Samspelet mellan text och bild kan stötta 

eleverna i lärandeprocessen, om det förstås och tolkas korrekt (Danielsson & Selander 2014). 

Det är emellertid en relativt stor andel (19%) illustrationer som förmedlar en felaktig bild av 

multiplikation. En elev som har lärt sig att tolka bildstöd som i Figur 15 skulle kunna tänkas 

få svårigheter att förstå illustrationerna i Figur 17(som förekommer på samma uppslag i 

boken). I informationstäta bilder har vissa delar prioritet över andra (Lindgren 2005). När text 

och bild samspelar i en uppgift måste mottagaren ha tillräcklig multimodal tolkningsförmåga 

för att avgöra vilken del av uttrycken som har högst prioritet. I Figur 17 behöver läsaren förstå 

att siffror och tecken är meningsbärande medan illustrationerna inte har med det matematiska 

innehållet att göra, trots att den visar uppradade bilar, på samma sätt som i Figur 15 , där 

illustrationen utgör bildstöd med korrekt ämnesinnehåll.  

  
Figur 18. . Fördelning av illustrationer i Matte Direkt 

Safari. 

 
Figur 17. Negativ illustration. Matte 

Direkt Safari 2a (Robardey 
2011a, s. 121). 
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Utifrån denna diskussion föreslås att denna bildanvändning skulle kunna leda till att elever 

som inte får stöd i tolkning och förståelse kan ha svårt att tyda och lösa uppgifterna och på så 

sätt tillgodogöra sig ämnesinnehållet. 

3.1.4 Mondo Matematik 2A + 2B 

Läromedelsserien Mondo Matematik 

(Brorsson 2016, 2017) har ett upplägg som 

skiljer sig från ovan nämnda läroböcker. I 

stället för att vara kapitelindelade utefter 

matematiskt ämnesinnehåll, är kapitlen 

tematiserade utifrån olika situationer, såsom 

Kolonilotten, På marknaden och 

Skattjakten!, där ämnesinnehållet blandas 

och varieras, men redovisas i inledande 

innehållsförteckningar samt längst ner på varje sida (Brorsson 2016, 2017). Illustrationer 

förkommer på samtliga sidor, och hör ihop med kapitlens teman. 

 

I Figur 20 visas exempel på 

illustrationsanvändningen i Mondo 

Matematik 2A. Överst i figuren syns en 

förklarande text som kompletteras av en 

illustration och siffror. Denna bild visar 

samma multiplikation som utrycks genom 

övriga representationsformer, och 

kategoriseras därför här som relaterad. 

Illustrationen fungerar som ett bildstöd, och 

konkretiserar ämnesinnehållet. Under 

förklaringen ses uppgifter som utgörs av 

visuella konkretiseringar av 

multiplikationer. Den översta visar fyra 

påsar innehållande fem bullar vardera, och 

är snarlik den illustration som visas i förklaringen ovan, med enda skillnad att antalet påsar är 

 
Figur 20. Relaterad och Väsentlig  illustration Mondo 

Matematik 2A (Wennberg Lavebratt  2016, s. 
65).   

 

 
Figur 19. Mondo Matematik 2A & 2B (Wennberg 

Lavebratt 2016, 2017).   
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annorlunda. Här ges dock ett stöd i sifferform, genom att antalet, vilket är det som är nytt i 

denna bild, är utskrivet så att svaret på uppgiften är påbörjad. I nästföljande uppgift är det 

endast illustrationen som ger information om vad som efterfrågas. Denna illustration är 

nödvändig för att lösa uppgiften, och klassas i denna analys som väsentlig.  

I Mondo Matematik (Brorsson 2016, 2017) förkommer även illustrationer som inte visar 

något matematiskt innehåll. Ett exempel visas i Figur 21. Här ses en bild på ett barn, som i en 

”pratruta” förklarar en multiplikationsstrategi, intill en samling uppgifter. Bilden varken 

stöttar eller motsätter ämnesinnehållet, och 

såväl uppgift som instruktion är oberoende av 

illustrationen. Den klassas därför i denna 

analys som dekorativ. En annan bild i samma 

bok visas i samband med en skriftlig 

uppgiftsinstruktion, se Figur 22. Enligt 

instruktionen ska eleven svara på hur många 

lådor arton askar räcker till, om sex 

blåbärsaskar ryms i en låda. Den översta bilden 

visar en ask med sex lådor, precis som instruktionstexten anger. Den undre bilden visar 

däremot en tom låda, med en (1) ask bredvid. Detta ger överensstämmer inte med 

ämnesinnehållet, utan visar information 

som kan förvirra läsaren. Det skulle 

kunna uppfattas att det totala antalet 

blåbärsaskar i bilden, sju stycken, är 

relevant för uppgiften. Denna 

illustration sorteras därför här som 

negativ.  

 

 
Figur 21. Multiplikativ illustration, Mondo 

Matematik 2A (Wennberg Lavebratt 
2016, s.62). 

 
Figur 22. Multiplikativ illustration, Mondo Matematik 2A 

(Wennberg Lavebratt 2016, s.61). 
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I Figur 23 visas en överblick av illustrationsfördelningen i Mondo Matematik (Brorsson 

2016, 2017). Mer än hälften (54%) av alla illustrationer kategoriseras som väsentliga, vilket 

innebär att eleverna måste ha god 

förmåga att läsa och förstå multimodala 

instruktioner och texter för att tolka och 

processa kunskapsinnehållet, samt lösa 

bokens uppgifter. Det finns även en stor 

mängd relaterade bilder (26%), som 

stöttar textinnehållet och visar samma 

information som text och / eller siffror. 

Ofta finns en stöttande övergång från 

Sociokulturell syn på lärande bygger på 

att vi lär oss genom stöd, och att det vi klarar av att utföra tillsammans med andra är vi på väg 

att lära oss att klara själva (Vygotskij 1986). I Figur 20 fungerar samspelet mellan illustration 

och siffror som medierande kunskapsstöd. Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv kan 

det antas att illustrationerna används för att systematiskt förmedla övergångar som kan stötta 

elevernas progression. Detta då den översta bilden stöttas av andra representationsuttryck. I 

bilden under är stödet i stort sett borta, men illustrationen skildrar samma gruppering som 

tidigare, med ett sifferstöd kvar, som visar antalet. Sist följer en bild som upprepar samma 

mönster, men med andra föremål och utan stöd. Det kan därför föreslås att eleverna lär sig att 

tolka bilderna och förstå innehållet, genom denna medierande illustrationssekvens. Detta då 

bildernas samspel sinsemellan visualiserar bildtolkningstrategier.  

3.1.5 Sammanställning, fråga ett 

För att besvara forskningsfrågan Hur används illustrationer för att presentera 

multiplikation i läroböcker för årskurs 2? sammanställs resultaten från ovan presenterade 

läroboksserier i ett översiktsdiagram (Figur 24). 

  

  
Figur 23. Fördelning av illustrationer i Mondo 

Matematik. 
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I diagrammet framgår att variationen är stor gällande illustrationernas relevans i förhållande 

till ämnesinnehåll. Det krävs således att eleverna klarar av att värdera och avgöra hur bilderna 

ska tolkas beträffande matematiken som behandlas. Den största gruppen (36 %) av 

illustrationerna i matematikläroböckernas multiplikationsframställningar kategoriseras som 

väsentliga, det vill säga de innehåller information som är essentiell för att förstå 

ämnesinnehållet och lösa uppgiften, och som inte återfinns någon annanstans än i bilden. 

Illustrationerna används således som medierande verktyg. Då kraven blir höga på mottagarna 

(elever i årskurs 2) gällande multimodal förståelse och bildtolkning, kan svårigheter i den 

matematiska ämnesförståelsen uppstå, om det finns brister i elevernas förmåga att korrekt 

förstå illustrationerna. 28 % av illustrationerna uppfyller kriterierna för att klassas som 

relaterade. Detta innebär att de visar information som även uttrycks i text matematiska 

symboler. Nästan lika stor andel bilder (22 %) är här sorterade som dekorativa, och visar 

något som inte stöttar, men inte heller motsäger, ämnesinnehållet. Vidare visar resultaten att 

14 % av de illustrationer som analyserats förmedlar ett innehåll som inte stämmer överens 

med den multiplikation som beskrivs och / eller efterfrågas. Här kan elever, genom att de lärt 

sig lita till den frekventa användningen av korrekt bildstöd som del av uppgifter och 

förklaringar, felaktigt tyda såväl dekorativa som negativa bilder på ett sätt som leder till 

oriktiga uppfattningar om multiplikationsstrukturer och dess användning. Bildtolkning 

  
Figur 24.  Fördelning av illustrationer i studiens samtliga undersökta läroböcker. 
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handlar då inte endast om förmåga att tolka det som uttrycks genom illustrationerna, utan 

även om att värdera bildernas relevans, samt i vilken utsträckning de är meningsbärande och 

hur de förhåller sig till den information som uttrycks genom andra representationsformer. Alla 

böcker som analyseras i denna undersökning innehåller bilder från samtliga fyra kategorier. 

Ingen av böckerna visar någon explicit förklaring av hur bilderna ska läsas och förstås i 

förhållande till kontexten, utan de olika bildkategorierna varieras och förkommer 

genomgående växlande i läroböckerna. 

3.2 Frågeställning två –additiv eller multiplikativ ? 

Av de 810 illustrationer som undersöks i denna studie, då de visas i samband med 

multiplikation i de fyra undersökta läroboksserierna, sorteras 520 bilder som väsentliga och 

relaterade. Det betyder att de visar korrekt multiplikation i förhållande till matematiska 

tecken och skriven text. För att besvara arbetets andra frågeställning Illustrerar bilderna 

multiplikation additivt eller multiplikativt? och ta reda på vilken sorts multiplikation de visas, 

indelas dessa illustrationer på nytt, i kategorierna additiva och multiplikativa. Resultaten 

redovisas genom att först överblicka fördelningen i de olika bokserierna, och därefter visa 

exempel från de olika kategorierna, samt analyser utifrån arbetets teori och utgångspunkt. 

Slutligen besvaras frågeställningen genom en sammanställning i diagramform. 
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I Figur 25 redovisas den additiva och multiplikativa fördelningen av den bildliga 

multiplikationsframställningen i de olika läroboksserierna. Då detta inte är en komparativ 

läroboksanalys kommer dessa variationer inte att analyseras vidare, utan diagrammen visas 

för att synliggöra att det finns skillnader mellan olika böcker. Nedan visas olika exempel på 

hur multiplikation synliggörs som additiv respektive multiplikativ i de undersökta böckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Diagramöversikt av. additiv / multiplikativ fördelning i de olika läroboksserierna. 
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Figur 26 visar ett exempel där en uppgift som illustreras 

som multiplikativ följs av en additiv illustration. I den 

översta bilden ses bilar uppradade i kolumner, som visar 

multiplikationens rektangulära struktur. En sådan visuell 

konkretisering kan underlätta förståelse för 

multiplikationstabellens uppbyggnad (Karlsson & Kilborn 

2016, s. 21). Bilden under visar grupperingar av höghus. 

Denna bild visar multiplikationen som upprepade 

grupperingar av lika många objekt, och är således additiv. En 

sådan konkretisering leder oftast inte till generaliserad 

förståelse för multiplikation. I Figur 26 förekommer de olika 

presentationsvarianterna efter varandra. Under båda 

uppgifterna skrivs både additioner och multiplikationer ut 

med siffror och matematiska tecken, men det finnas ingen 

förklaring eller diskussion om att de illustrerar multiplikation 

på olika sätt.  

I ett annat exempel ses en multiplikation illustrerad 

som fyra blomvaser, innehållande tio blommor 

vardera (se Figur 27). Även här illustreras en 

upprepad addition, det vill säga en upprepning av ett 

antal lika stora grupperingar. Detta är ett vanligt sätt 

att konkretisera multiplikation, när räknesättet först 

introduceras (Karlsson & Kilborn 2015a). Denna 

uppfattning av multiplikation fungerar vid beräkningar med hela, naturliga tal, men blir svår 

att generalisera till multiplikation med exempelvis bråktal, decimaler och negativa tal, vilka 

inte kan upprepas på det sätt som visas i illustrationen. Konkretisering kan stötta elevers 

begreppsförståelse, genom att förtydliga dess abstrakta innebörd med konkreta medel, i detta 

fall illustrationer. Bilderna kan alltså illustrera exempel på hur den teoretiska innebörden kan 

gestaltas i en vardaglig kontext, men den nödvändiga abstrakta förståelsen kan aldrig 

illustreras. För att illustrationerna ska vara didaktiska, medierande verktyg som leder till 

generell kunskap, kan elever behöva stöd i förståelse av bilder som konkretiseringar. Det kan 

 
Figur 27.  Additativ  multiplikation 

MatteDirekt Safari 2B 
(Robardey 2011b, s.98). 

 
Figur 26. Multiplikativ och 

Additiv multiplikation i 
MatteDirekt Safari 2A 
(Robardey  2011a, s. 
120). 
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behöva förtydligas för elever att bilder som i Figur 26 och Figur 

27 endast visar exempel. Konkretiseringarna kan fungera som stöd 

i en lärandeprocess, men måste släppas när begreppsförståelse 

uppnås. 

I Figur 28 ses tre uppgifter som illustrerar vardagliga föremål 

arrangerade i rektangulära formationer, vilket innebär att de 

illustrerar multiplikationens tvådimensionella struktur. Dessa 

illustrationer visar den rektangulära formation som kan underlätta 

förståelse av multiplikationsbegreppets innebörd, med hjälp av 

elevnära föremål. Trots att illustrationerna visar föremål som 

eleverna känner igen, är de presenterade på ett sätt som gör att 

eleverna kan koppla till multiplikationstabellens struktur. En tidig 

förståelse av de mönster som finns i multiplikationsstrukturen 

gynnar den abstrakta uppfattning av multiplikation som behövs i 

vidare matematikfördjupning (Karlsson & Kilborn 2016).  Denna, 

rektangulära struktur, kan även illustreras som en rutad rektangel, vilket visas i Figur 29. Den 

multiplikativa resonemangsförmågan är 

grundläggande för vidare matematisk 

utveckling (Askew 2018). Genom denna 

illustration kan det tänkas att eleverna 

får förförståelse inför framtida 

användning av multiplikation vid 

beräkning av area.  

 

 

 

 

 

 
Figur 28.  Multiplikativ 

multiplikation 
Mondo 
Matematik 2a 
(Wennberg 
Lavebratt 
2016, s 60). 

 
Figur 29. Multiplikativ illustration, Mondo Matematik 2A 

(Wennberg Lavebratt 2016, s.62). 
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Multiplikation illustreras även i läroböckerna med 

bilder av laborativa material, som är vanligt 

förekommande i klassrum. I Figur 30 visas ett 

exempel med så kallade 10-stavar. Även denna 

konkretisering synliggör den multplikativa strukturen.  

 

 

 

3.2.1 Sammanställning, fråga två 

I Figur 31 visas en sammanställning av den andra analysen, vilken presenterar ny sortering 

av de illustrationer som tidigare kategoriserades som relaterade och väsentliga, det vill säga 

de som visar bilder som samstämmer med det matematiska innehållet i instruktioner och 

uppgifter. Av dessa visar en fjärdedel (25 %) multiplikativ multiplikation, det vill säga 

bilderna illustrerar en rektangulär struktur, se exempel ovan, i Figur 28 och Figur 29. Tre 

fjärdedelar av bilderna (75 %) visar en additiv tolkning av multiplikation, såsom i Figur 27. 

Eleverna möter alltså en betydligt större visuell konkretisering av multiplikation som additiv 

 

  
Figur 31. . Additiv / multiplikativ fördelning i de fyra läroboksserierna – 

sammanställning. 

 

 

 
 
Figur 30 Multiplikativ illustration” 

Mitt i Prick Matematik 2A 
(Kästämä, Pivman 
Björnekull 2016, s.57). 
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än som multiplikativ, vilket skulle kunna leda till att det är detta sätt att se och förstå 

multiplikation som eleverna lär sig.  

3.3 Frågeställning tre – elevers illustrerande i böckerna 

Denna studies tredje frågeställning I vilken omfattning, och på vilket sätt, får eleverna 

möjlighet att uttrycka sig genom illustrationer i matematikböckernas uppgifter inom 

räknesättet multiplikation? besvaras genom att undersöka vid hur många tillfällen samt hur 

eleverna instrueras att rita sina svar till uppgifterna i de fyra läroboksserierna.  

Resultaten presenteras genom att först klargöra och analysera antalet ritinstruktioner, i 

förhållande till det totala antalet illustrationer som behandlar multiplikation. Därefter 

kategoriseras dessa utifrån huruvida eleverna instrueras illustrera sina svar additivt, 

multiplikativt eller fritt.  

I de fyra läroboksserierna påträffas totalt 810 illustrationer kopplade till multiplikation. 

Samtidigt uppmanas eleverna att rita sina svar på multiplikationsuppgifter vid sammanlagt 49 

tillfällen. Mot bakgrund av den här studiens teoretiska ramverk, kan det antas att elevernas 

lärande kan gynnas av en konkretiserande interaktion, där de inte bara tolkar färdiga bilder, 

utan även använder illustrationer som uttrycksform. Med detta antagande kan den ringa 

mängd möjligheter för elever att själva uttrycka sig genom illustrationer påverka deras 

förståelse. Ovan kategoriseras de illustrationer som förkommer i läroboksserierna utifrån 

representationen av multiplikation som additiv respektive multiplikativ. Även de instruktioner 

som gäller elevernas egen möjligheter att uttrycka sig genom illustrationer sorteras utefter 

dessa kriterier, med tillägg av kategorin fria, det vill säga instruktioner som lämnar det fritt åt 

eleven att välja multiplikationskonkretisering. 

Nedan visas resultat och exempel. 

Figur 31 visar fördelningen av 

instruktioner gällande elevers bildskapande. 

Det största antalet ritinstruktioner (61 %) 

kategoriseras som fria. Eleverna uppmanas att 

rita svaret på en uträkning, ofta i en tom, 

blank ruta. Eleven får fritt tolka och avgöra 

hur multiplikationen ska illustreras (se 

  

  
Figur 31. Fördelning av instruktioner för elevers 

bildproduktion. 
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exempel nedan, i Figur 32). De resterande instruktioner som syftar till elevers egna 

bildskapande visar olika varianter av mallar eller förlagor, som eleven ska följa i den egna 

bildproduktionen. Majoriteten av dem uppmuntrar till multiplikativa illustrationer, medan en 

mindre andel (4/49) visar en additiv förlaga. Exempel visas i Figur 33 (multiplikativ) och 

Figur 34 (additiv). Resultaten visar således att fördelningen i kategorierna additiv och 

multiplikativ ser annorlunda ut gällande elevernas eget bildskapande, jämfört med de 

illustrationer som skildrar multiplikation i läroböckerna.  

  

När artefakter används som didaktiska 

verktyg, förmedlar de ett kunskapsinnehåll, 

som elever genom interaktion och härmning 

gör till sitt eget, enligt sociokulturell teori om 

lärande. Utifrån detta perspektiv kan det tänkas 

att elever, genom att få möjlighet att uttrycka 

sig i bildform, stärker såväl den multimodala 

textförståelsen, som den matematiska 

begreppsförståelsen, i detta fall gällande multiplikation. Det kan då tänkas att en uppgift som 

den i Figur 33 kan mediera den 

multiplikativa struktur som utgör 

grund för bland annat 

areaberäkningar. En uppgift som 

visar hur eleven själv kan illustrera 

en additiv multiplikation, såsom i 

Figur 34, skulle utifrån 

 
Figur 33. Multiplikativ ritinstruktion, Mondo Matematik 2A 

(Wennberg Lavebratt,2016, s.62). 

 

 
Figur 32. Fri ritinstruktion, Mitt i prick matematik 2A ((Kästämä, Pivman 

Björnekull 2016, s. 75). 

 
Figur 34. Additiv ritinstruktion, MeraFavoritmatematik 2A 

(Rajamäki 2013a, s. 135).  



 33 

resonemanget ovan kunna bidra till att elever fastnar i additivt resonemang, och hämmas i 

vidare utveckling. Gällande den stora andel instruktioner som uppmanar till fri 

bildproduktion, kan det tänkas att elever påverkas av, och härmar, de befintliga illustrationer 

som påträffas i läroböckerna, av vilka majoriteten visar additiva konkretiseringar. Det skulle 

då kunna tänkas leda till samma elevpåverkan som här föreslås följa de additiva instruktions- 

och uppgiftsillustrationerna.  

4 Diskussion 

I denna uppsats redovisas en läroboksanalys, där fyra läroboksserier för årskurs två 

undersöks, för att kartlägga illustrationsrepresentationen inom området multiplikation. Nedan, 

i uppsatsens fjärde och avslutande del, summeras resultaten i förhållande till frågeställningar 

och kopplas till tidigare forskning. Vidare diskuteras metodval och genomförande, samt 

didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning.  

4.1 Studiens frågeställningar 

Studien utgår ifrån tre frågeställningar, som i detta stycke kommer att diskuteras i 

förhållande till ovan presenterade tidigare forskning. 

4.1.1 Illustrerade multiplikationsframställningar 

För att besvara frågan hur används illustrationer för att presentera multiplikation i 

läroböcker för årskurs 2? redovisas i detta arbete en analys av de illustrationer som 

förekommer i samband med multiplikation. Bilderna har klassificerats baserat på på vilket sätt 

de förhåller sig till text och siffror, samt huruvida de illustrerar korrekt ämnesinnehåll. De har 

på så sätt sorterats i kategorierna väsentliga, relaterade, dekorativa och negativa.  Dessa 

begrepp har hämtats från en liknande studie (Jellis 2008), där illustrationer i 

matematikläroböcker kategoriserades och därefter användes som underlag för intervjuer med 

elever gällande hur de resonerar kring illustrationer.  

Resultaten i denna undersökning visar att de allra flesta illustrationer som förkommer i 

böckerna klassas som väsentliga, vilket innebär att de visar något som måste tolkas och 

förstås för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Den näst största kategorin av bilder som 

undersökts är klassade som relativa, och utgör därmed bildstöd åt matematiska uttryck som 
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även visas i text och / eller siffror. Övriga bilder uppfyller kriterier för kategorierna 

dekorativa och negativa. Den dekorativa kategorin utgörs av bilder som endast utgör 

utsmyckning och varken stöder eller motsäger ämnesinnehållet. De negativa illustrationerna 

visar något som direkt motsäger det matematiska innehållet.  

Jellis (ibid.) kom i sin studie fram till att hur eleverna tolkar och förstår bilderna är 

avgörande för deras förståelse av matematiken i uppgifter och förklaringar. Särskilt elever 

med läsförståelsesvårigheter använde bildstödet för att tolka innehållet. I denna undersökning 

framkommer att en stor del bilder (36%) klassas som dekorativa och negativa , och därmed  

visar illustrationer som inte stöttar ämnesinnehållet. Med utgångspunkt i Jellis (ibid.) resultat, 

kan detta tolkas som att elever som inte har tillräckligt utvecklad multimodal 

läsförståelseförmåga skulle kunna missledas av den stora andel icke stöttande bilder som finns 

i de läroboksserier som analyserats i denna studie. Då det inte framgår i varken text eller 

representationsmönster vilka illustrationer som är meningsbärande, föreslås här att den 

värdering av bildernas meningsbärande innehåll som eleverna måste göra kan såväl ta 

uppmärksamhet från undervisningssyftet, som leda till felaktiga tolkningar.  

Då de två största bildkategorierna utgörs av väsentliga (36%) och relaterade (28 %) 

illustrationer är kravet stort på såväl tolkning av bildinnehållet som tolkning av bildernas 

relevans i förhållande till skriven text och siffror. I en likande undersökning, där empirin 

utgörs av läroboksbilder och elevobservationer gällande illustrationer kopplade till 

subtraktion, framkommer att bildernas relevans och huruvida eleverna tar stöd i övrig text, har 

betydelse för hur de förstår och resonerar kring matematikinnehållet (Norberg 2014). I denna 

studies resultat syns en stor spridning av bildernas fördelning gällande hur de samspelar med 

skrift och matematiska tecken. Det kan således föreslås att eleverna kan få svårigheter att 

tillgodogöra sig och begripa multiplikationsförklaringarna. Norberg påtalar att elever som 

observerats när de löser uppgifter med bildstöd söker mönster när de använder 

illustrationerna. Det betyder att de ofta lär sig ett sätt att behandla och tolka illustrationer 

utifrån hur bilder används. Genom att blanda olika samspelsvariationer kan det följaktligen 

tolkas som att bildanvändningen kan skapa problem för eleverna, även om intentionen är 

konkretisering. Säljö (2013, s. 161) menar text och bild är parallella, komplementära resurser 

i människors kommunikation, och att samspel dem emellan kan stötta lärande och fungera 

som medierande redskap. I de fall där relaterade och väsentliga bilder används intill varandra 

kan de visa dessa samspel och övergångar mellan illustrationer med textstöd och fristående 
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bilder. Det kan dock tänkas att lärarvägledning behövs för att elever ska förstå och tolka 

sådana samspel och därmed utveckla egna bildtolkningsstrategier.   

4.1.2 Additiva respektive multiplikativa illustrationer 

I denna studie undersöks även i vilken omfattning illustrationer som visar korrekta 

multiplikationer återger bilder av linjär respektive rektangulär multiplikation, då 

frågeställningen Illustrerar bilderna multiplikation additivt eller multiplikativt? besvaras.  

De illustrationer som i samband med första frågeställningen kategoriserades som 

väsentliga respektive relaterade undersöktes ytterligare och sorterades in i nya kategorier, 

baserat på huruvida de visar additiv eller multiplikativ multiplikation. Svaren visade att 75% 

av de 520 bilder som visar korrekt och relevant ämnesinnehåll, illustrerar additiv 

multiplikation. Enligt läroplanens kommentarmaterial ska elever i årskurs 1-3 ”få kunskaper 

om hur räknesätten förhåller sig till varandra och förståelse för vilka räknesätt som är mest 

effektiva i olika situationer” (Skolverket 2017b, s. 14). Det behövs en alltså en tydlig 

undervisning som synliggör hur räknesätten samspelar, men även hur de åtskiljs och värderas 

i praktisk tillämpning. I denna analys framkom att konkretisering av multiplikation som 

upprepad addition syns i betydlig fler illustrationer än den multiplikativa strukturen. Det kan 

tänkas påverka elevernas tolkning av hur räknesätten förhåller sig till varandra.  

Resultaten från en undersökning av multiplikationsförståelse hos elever i årskurs 5-7 visar 

att eleverna i stor utsträckning är låsta i det additiva multiplikationsresonemanget (Larsson 

2016). Med det i beaktande kan det tänkas att denna studies resultat, som visar en markant 

överrepresentation av additiv multiplikation i läroböckernas bildframställning, skulle kunna 

tolkas som en grund för elevernas oförmåga att släppa resonemanget om multiplikation som 

endast upprepad addition.  

I en artikel om multiplikationsresonemang betonar Mike Askew (2018, s. 7) det 

sociokulturella lärandeperspektivets fokus på mediering för begreppsförståelse. Han 

understryker behovet av kunskap och förståelse hos lärare, som behöver stötta eleverna i deras 

lärandeprocess. Vidare menar Askew att om lärare innehar såväl ämneskunskaper som 

ämnesdidaktiskt kunnande, kan de genom mediering av artefakter förmedla en tidig förståelse 

av den komplexa och abstrakta innebörd av multiplikation, som leder till möjligheter för 

vidare matematisk utveckling och förståelse. Karlsson och Kilborn (2015b, ss. 197–199) 

menar att konkretisering är en process för att nå abstraktion, och att materialet som används 
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för konkretisering blir meningsbärande genom produktiv undervisning. Målet är dock 

abstraktionen, det vill säga eliminering av irrelevanta egenskaper och identifiering av och 

förståelse för ett begrepp(ibid. s. 12). Konkretisering av multiplikation som additiv illustration 

bör endast åsyfta förståelse av den multiplikativa aspekten (Karlsson & Kilborn 2016). 

Återkommande färdighetsträning av additiv multiplikation kan hindra elever från att uppfatta 

de grundläggande multiplikativa strukturerna. Gällande denna studies resultat, kan det tänkas 

att om lärare arbetar med bilderna som fristående, konkretiserande artefakter, och inte bara 

som delar av textinnehåll, kan de diskuteras och problematiseras tillsammans med eleverna, 

på ett sätt som skulle kunna gynna lärandet.  

4.1.3 Elevers bildskapande 

Denna studies två första frågeställningar kompletteras med en tredje, gällande I vilken 

omfattning, och på vilket sätt, får eleverna möjlighet att uttrycka sig genom illustrationer i 

matematikböckernas uppgifter inom räknesättet multiplikation?. Denna frågeställning 

besvarades genom att först undersöka hur många gånger elever instrueras att rita sina svar på 

de uppgifter i de undersökta böckerna som behandlar multiplikation. Därefter sorterades dessa 

utifrån om instruktionerna uppmanade till additiv, multiplikativ eller fri illustration.  

Enligt  läroplanens kunskapskrav för årskurs 3 ska elever ”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 2017a, s. 61). Resultaten i denna undersökning visar att eleverna ges 

förhållandevis få möjligheter att själva uttrycka sig i bildform. När det sker ges eleverna i de 

flesta fall föga stöd gällande hur de ska använda illustration som uttryckssätt, då de flesta 

instruktioner endast uppmanar till att rita svaret, vilket kan tolkas på många olika sätt.  

Beträffande elevers modellskapande i multiplikationsinlärning argumenterar Mike Askew 

(2018) för möjligheten att använda elevers egna modeller som didaktiska verktyg. Han menar 

att det material eleverna producerar kan användas av läraren som medierande redskap för 

vidare utveckling. Utifrån det ställningstagandet kan det med denna undersöknings resultat 

påstås att större möjligheter för elever att själva uttrycka sig genom illustrationer skulle kunna 

synliggöra deras multiplikationsförståelse för lärare, som då kunde använda elevernas verk 

som såväl bedömningsunderlag som grund för vidare undervisning. Då den multplikativa 
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strukturen är abstrakt och kan anses svårförklarad, kan elever tänkas stöttas av fler 

utryckmöjligheter. 

4.2 Metoddiskussion 

Denna studie är utförd genom en läroboksanalys med bildfokus, uppbyggd efter olika 

resursorienterade analysscheman, baserade på ämnesdidaktisk forskning samt analysverktyg 

från en liknande forskningsstudie. Dessa har modifierats för att identifiera svar på denna 

undersöknings frågeställningar. Då de fyra bokserierna valdes ut efter tillgång, och då 

studiens omfattning är för liten för att inkludera samtligt tillgängligt material från de olika 

serierna, valdes att inte göra en komparativ analys, utan en undersökning utifrån 

frågeställningar som syftar till en allmän och exemplifierande förståelse av illustrationernas 

användning i läroböcker. Det går inte att dra några generella, allmängiltiga slutsatser utifrån 

dessa resultat. Det finns flera läroböcker tillgängliga på den svenska marknaden, och det är 

möjligt att det förkommer skillnader i den användning av multiplikationsillustrationer som 

syns i andra läromedel.  

Till samtliga läroböcker som analyserats i denna studie finns det kompletterande 

övningsböcker och digitalt material, som inte behandlas här. Det kan antas att en komplett 

analys av fullständigt material inom en serie skulle ge ett annat resultat. Det material som 

undersöks i denna studie kan ändå ses som en godtagbar empirisk grund, då böckerna är 

möjliga att använda fristående. Då denna granskning inte är en komparativ läromedelsanalys, 

där böckernas innehåll ställs mot varandra, ger grundböckernas innehåll en tillräcklig och 

rättvis utgångspunkt för att besvara arbetets frågeställningar.  

Bilderna kategoriseras i detta arbete utefter vissa specifika villkor. Det finns flera andra 

aspekter som kan tänkas påverka elevers uppfattning av de bilder som behandlas i denna 

undersökning, såsom färg, komposition, storlek och avgränsningar. Analyser där dessa 

faktorer beaktas kan ge andra resultat än de som framkommer i denna studie. Bildperception 

handlar alltid om tolkning (Lindgren 2005), och en bildanalys är således svår att genomföra 

tolkningsfri, med intersubjektiva resultat. De analysverktyg som används i denna studie är 

framtagna för att kunna sortera bilderna efter ett antal redovisningsbara kriterier. På så sätt 

visas en transparent redogörelse av hur metoden använts för att nå svar på arbetets 

frågeställningar, vilket förhoppningsvis medför att en liknande studie, med samma metoder, 

skulle få samma resultat oavsett undersökare. De kriterier som utgör grund för detta arbetes 
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analysverktyg redovisas i stycke 2.1 Analysmetoder, och de är endast dessa som bedöms i 

denna analys. 

Då undersökningens syfte är att synliggöra hur multiplikation illustreras i läroböcker, 

valdes en bildanalysmetod baserad på analysscheman med kriterier utifrån aspekter kopplade 

till didaktiska teorier. En läroboksanalys kan aldrig svara på hur elever lär sig, eller hur lärare 

använder böckerna i undervisningen. Dessa resultat kan emellertid användas som 

jämförelseunderlag för andra studier, och förhoppningsvis som incitament för vidare analyser 

av läroboksillustrationer i syfte att kvalitetssäkra undervisningen. 

4.3 Didaktiska implikationer 

Läroböcker används i hög grad som undervisningsunderlag i matematikundervisningen i 

årskurs 1-3. Då de innehåller ett stort antal illustrationer som fungerar medierande, som 

visuella konkretiseringar, är det relevant för lärare att förstå hur dessa bilder kan påverka 

perception och lärande. I denna studie framkommer att illustrationerna som förekommer i 

samband med räknesättet multiplikation i läroböcker för årskurs 2 har olika ämnesinnehållslig 

relevans. En stor del bilder visar korrekt matematiskt innehåll, men påverkar lärandet på olika 

sätt, då vissa utgör bildstöd, genom att komplettera skrift, siffror och matematiska tecken, 

medan andra utgör själva innehållsförmedlingen. Eleverna kan tänkas behöva stöd i den 

multimodala tolkning som behövs för att förstå utryckformernas samband och betydelse, och 

därigenom tolka och lösa matematiska uppgifter.  

Vidare visar resultaten av denna studie att de undersökta böckerna ger relativt litet 

utrymme för elevers egen bildproduktion. I detta arbete har det föreslagits att elevers 

egenskapade modeller, i form av bilder, skulle kunna användas som underlag för såväl 

bedömning som kompletterande undervisning. Lärare behöver då ha goda ämnesdidaktiska 

kunskaper, för att kunna bedöma elevernas uttryck och avgöra vilken sorts stöttning de 

behöver i medieringsprocessen.  

Slutligen kan denna undersökning förhoppningsvis inspirera lärare till ytterligare sätt att 

undersöka, bedöma och välja läroböcker. Då svenska läromedel inte nödvändigtvis är 

framtagna på ämnesdidaktisk forskningsgrund, och ansvaret att välja läroböcker ligger på 

lokal nivå, finns ett behov av underlag för problematiserande av läromedelsinnehåll. Denna 

undersökning kan inte ge några generaliserbara svar, men genom att synliggöra hur bilderna 
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används i förhållande till ämnesinnehåll föreslås att böckernas illustrationer bör vara en viktig 

aspekt av läromedelsval. . 

4.4 Fortsatt forskning 

I detta arbete har det undersöks hur de bilder som presenterar multiplikation i 

matematikläroböcker förhåller sig till det matematiska ämnesinnehållet. Elevernas egen 

möjlighet till bildproduktion som didaktiskt verktyg har även synliggjorts och diskuterats. 

Denna forskning kan utvecklas, genom att studera hur elever förstår och resonerar kring 

information och uppgifter med olika bildstöd. Vidare vore det intressant att genom 

observationer undersöka hur elevers illustrationer av multiplikation kan användas som 

undervisningsunderlag, och om det kan skapa större möjligheter för förståelse av den 

multiplikativa strukturen. 
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Bilaga 1.  Resultattabeller 

Tabell 1-B. Antal illustrationer kopplade till multiplikations-uppgifter och förklaringar 

Lärobok 
 

Antal 
illustrationer 
kopplade till 
multiplikations
-uppgifter och 
förklaringar 

Vesäntliga Relaterade Dekorativa Negativa 

Mera 
favoritmatem
atik 2A + 2B 
 

 

 
183 + 101= 

284 

 
55+9= 
64 

 
45+22= 
67 

 
51+51= 
102 

 
32+19= 
51 

Mitt i Prick 
Matematik  
2A + 2B 

 

157 + 32= 

189 
72+12= 
84 

40+6= 
46 

26+8= 
34 

19+6= 
25 

MatteDirekt 
Safari  
2A + 2B 
 

 

59 + 88= 

147 
23+24= 
47 

25+35= 
60 

6+15= 
21 

5+14= 
19 

Mondo 
Matematik  
2A + 2B 
 

 

146 + 44= 

190 
71+31= 
102 

47+3= 
50 

10+9= 
19 

18+1= 
19 

Totalt 810 297 223 176 114 
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Tabell 2-B. Fördelning av Relaterade och Väsentliga illustrationer gällande 

multiplikationspresentation. 

Lärobok Additiv Multiplikativ Summa 
Mera favoritmatematik 
2A + 2B 

73+ 23 = 96 27 + 8 = 35 131 

Mitt i Prick Matematik  
2A + 2B 

89 + 8 = 97 23 +10 = 33 130 

MatteDirekt Safari  
2A + 2B 

40 +59 = 99 8 +0 = 8 107 

Mondo Matematik  
2A + 2B 

64 +34 = 98 54+ 0= 54 152 

 

Tabell 3-B. Antal uppgifter där elever ska illustrera svaret 

Lärobok Additiva Multiplikativa Fria Totalt 

Mera favoritmatematik 
2A + 2B 4  8 12 

Mitt i Prick Matematik  
2A + 2B   17 17 

MatteDirekt Safari  
2A + 2B 
 

 10  10 

Mondo Matematik  
2A + 2B  5 5 10 

Totalt 
4 15 30 49 

 


