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Abstract 

This thesis is a collaboration with Framtidens läromedel, which is a research and 
product development project at Mälardalen University. Studies show that the 
mathematics skills of Swedish students are declining. The project aims to create a 
teaching material based on research that can help change the trend. 
 
The project is developing several different parts. A book for students, a teacher's 
guide and a PowerPoint to use in the classroom. My task is to design the 
PowerPoint which aim to include interesting illustrations. 
 
Research shows that students understand the content of a text better if they can 
look at a descriptive image. The “image” can be a movie, a picture in a book or a 
sketch drawn by the teacher on the board to help the students to understand. 
 
The conclusion of this study is that a design should be attractive and that an image 
should be easy to read and to understand. This makes the recipients interested to 
the message being conveyed. 
 
Studies show that in mathematics and mainly geometry, children relate geometric 
shapes to familiar objects. I have considered this in the creation of a descriptive 
image showing geometric shapes placed in an everyday context.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet är ett samarbete med Framtidens läromedel som är ett forsknings- 
och produktutvecklingsprojekt vid Mälardalens högskola. Undersökningar visar att 
svenska elevers matematikkunskaper sjunker. Projektet vill skapa ett läromedel 
baserat på forskning som kan hjälpa till att ändra den trenden.  
 
Projektet arbetar med att ta fram flera olika delar. En mattebok för eleverna, en 
lärarhandledning samt en PowerPoint att använda i undervisningen. Mitt uppdrag 
är att utforma PowerPointen där målet är att den ska innehålla tilldragande och 
intresseväckande bilder. 
 
Forskning visar att elever förstår innehållet i en text bättre om de får titta på en 
beskrivande bild. Bilden kan vara i form av en film, en bild i en bok eller en skiss 
som läraren ritar på tavlan för att hjälpa eleverna att förstå.  
 
Min slutsats är att en gestaltning bör vara attraktiv och ha god design samt att 
bilden bör vara lätt att läsa och förstå. Detta gör att mottagarna blir lockade att ta 
del av budskapet som förmedlas. 
 
Studier visar att i matematik och framförallt geometri relaterar barn geometriska 
former till vardagliga föremål. Detta har jag utgått ifrån när jag skapat en 
beskrivande bild som visar geometriska former placerade i en vanligt 
förekommande kontext. 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Sven Holmberg för hans goda tips och idéer och för 
hans utstrålning av lugn. Efter varje handledningstillfälle har ett lugn alltid infunnit 
sig, vilket bidragit till att jag känt mig koncentrerad och trygg under arbetets gång. 
 
Jag vill även tacka Framtidens läromedel för ett lärorikt och gott samarbete. Samt 
lärare och elever som samarbetar med Framtidens läromedel och som medverkat i 
min undersökning.   
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Inledning 

Bakgrund 
Examensarbetet är ett samarbete med Framtidens läromedel. Projektet Framtidens 
läromedel är ett forsknings- och produktutvecklingsprojekt vid Mälardalens 
högskola som ska utveckla ett nytt forskningsbaserat läromedel i matematik för den 
svenska skolan. De samarbetar med ett stort svenskt förlag och lärare i Eskilstuna.  

Problembeskrivning och syfte 
Undersökningar visar att svenska elevers kunskaper och kunskapsutveckling 
sjunker. Projektet vill skapa ett läromedel baserat på forskning som kan hjälpa till 
att ändra den trenden. Syftet är att undersöka på vilket sätt detta läromedel kan 
utformas.  
 
Målet med projektet är att läromedlet ska ge läraren ett kraftfullt stöd för 
undervisningen. Projektet riktar sig till elever och lärare i årskurs 1–3 på lågstadiet. 
Jag anser att detta projekt är högst relevant och betydelsefullt då det tar upp ett 
aktuellt samhällsproblem och söker en lösning på det. 

Avgränsningar och målgrupp 
Projektet arbetar med att ta fram flera olika delar. En mattebok för eleverna, en 
lärarhandledning samt en PowerPoint att använda i undervisningen. 
 
Mitt uppdrag är att utforma PowerPointen. Den ska vara ett redskap och ett stöd för 
lärarna att visa och använda i undervisningen. Den är ett verktyg för lärarna men 
kommer att utformas för eleverna, då det är de som kommer att titta på den. Mitt 
fokus kommer därför att ligga på eleverna och inte på lärarna.  
 
Uppdragsgivaren Framtidens läromedel har skapat en PowerPoint i syfte att testa 
hur det fungerar att använda som läromedel i undervisningen. Responsen de fick 
var mycket positiv. Dock är de inte nöjda med utformningen och designen av 
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PowerPointen. Min uppgift är att göra om den befintliga PowerPointen och skapa 
en mer attraktiv PowerPoint.  
 
Som ovan nämnt, arbetar projektet med att ta fram material till årskurs 1, 2 och 3. 
Mitt fokus kommer att vara en PowerPoint-presentation till årskurs 1. Därför blir 
min målgrupp endast elever i årskurs 1. PowerPoint-presentationen ska visa en 
utvald lektion från ett kapitel i geometri för eleverna.  

Forskningsfråga 
På vilket sätt kan illustrationer utformas för att öka förståelsen och underlätta 
tänkandet kring matematik för barn?  
 

  



	
	

11	

Tidigare forskning 

Människor möts dagligen av stora mängder visuella intryck genom TV, datorer, 
filmer, videos och andra bilder. En studie om hur bilder kan öka läsförståelsen har 
gjorts i amerikanska skolor för barn i åldern 11–14 år, i USA kallad middle school. 
Skolan är full av visuella intryck. Detta hjälper dock inte eleverna att skapa sina 
egna mentala bilder, som kan underlätta förståelsen för dem när de läser. I studien 
fann Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson (2003, s. 758) att barn som har svårt att 
skapa egna mentala bilder när de läser har också svårt att förstå texten de läser. 
Barnen fick i uppgift att skriva ner sina tankar om uttrycket ”A picture is worth a 
thousand words” – En bild är värd tusen ord. Några av kommentarerna de fick som 
svar var mycket imponerande och intressanta: 

o “A	picture	helps	me	by	showing	what’s	going	on.	
o In	my	textbooks	when	they	show	pictures	it	helps	me	see	what	they	

are	talking	about.	
o If	you	look	at	a	picture,	it	puts	more	ideas	in	your	head.	
o If	you	have	a	picture	it	may	take	a	thousand	words	to	get	the	true	

meaning	of	the	picture”	(Nielsen	Hibbing	och	Rankin-Erickson,	2003,	
s.	758).	

 
Studenterna tycker alltså att bilder hjälper dem att förstå innehållet när de läser en 
text. Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson fann även att strategisk användning av 
visuellt material kan förbättra läsförståelsen för barn med lässvårigheter, och hjälpa 
dem att bli bättre i det egna mentala visuella bildskapandet som stöder förståelse. 

Mentala bilder 
Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson (2003, s. 759) menar att det finns två 
kodningssystem för att presentera mentala bilder. Det verbala och det icke verbala. 
Det verbala systemet består av ord. Ordet ”varmkorv” kan till exempel koppla 
samman till den verbala beskrivningen ”något man äter i ett bröd”. Det icke verbala 
systemet består av bilder, i form av ett minne eller något man sett, som framträder 
när man hör ett ord. De två kodningssystem är sammankopplade. Kopplingen gör 
det möjligt för oss att skapa mentala bilder när vi hör ett ord och att ge namn eller 
beskrivning av saker vi ser på en bild. Det har visat sig att duktiga läsare gör detta 
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automatiskt och att oförmågan att snabbt och effektivt göra verbala och icke-
verbala kopplingar till ett ord kan relateras till inlärningssvårigheter. Om barn lär 
sig att skapa mentala bilder medan de läser kan det göra dem bättre på att dra 
slutsatser (Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson, s. 759–760). 

Sammanfattning av studie 
I studien fann Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson att elever förstår innehållet i 
en text bättre om de får titta på en beskrivande bild. Bilden kan vara i form av en 
film, en bild i en bok eller en skiss som läraren ritar på tavlan för att hjälpa 
eleverna att förstå. Nielsen Hibbing och Rankin-Erickson (2003, s. 769) menar att 
en bild verkligen kan vara värd tusen ord för de barn som har svårigheter med att 
förstå innehållet när de läser. 
 
Detta anser jag kunna vara applicerbart även på PowerPointen som jag ska utforma. 
Eleverna ska lära sig nya matematiska begrepp och tankesätt i form av enstaka ord 
och ibland längre text. Även om PowerPointen inte innehåller mycket text så skulle 
eleverna kunna ta till sig informationen lättare om den innehöll beskrivande bilder. 
Exempelvis en bild som visualiserar begreppet ”triangel”. När eleven ser ordet och 
bilden tillsammans kan de förstå, lära sig och komma ihåg begreppet lättare. 
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Teorier 

I den här delen går jag igenom de teorier som jag anser kopplar samman mitt 
arbete. Vissa har jag använt konkret i mitt gestaltningsarbete. Andra teorier, 
exempelvis att ”Se, titta på och läsa bilder” har jag med för att ge läsaren 
bakgrundsinformation om hur vi undermedvetet granskar bilder. 

Pedagogiska bilder 
Eriksson (2009, s. 123) skriver att bilder i allmänhet har en didaktisk pedagogisk 
funktion, de fungerar alltså som hjälpmedel i undervisning. Detta behöver inte 
betyda att bilden i sig är pedagogisk. En bild kan finnas i ett läromedel eller 
användas i pedagogiskt syfte utan att vara just pedagogisk. Lika vanligt är det 
motsatta. En bild som inte är pedagogisk kan dock fortfarande vara klargörande 
menar Eriksson. 

Bildtolkning och bildtexter 
Eriksson (2009, s. 125) anser att det ofta tas för givet hur bilder i läromedel ska 
tolkas och vad i bilden det är som bör uppmärksammas. Om betraktaren inte vet 
vad som ska beaktas i en bild har denne också svårt att förstå avsikten med bilden. 
Svårigheter med att tyda en bild hänger ofta samman med att det inte finns några 
läshänvisningar till bilden. Eriksson påpekar vikten av att det ska finnas en 
förklarande text om hur och när bilden ska läsas. Det är viktigt att texten kopplas 
samman med bilden. När bild och text samarbetar blir också budskapet tydligt. 
 
Pettersson (1991, s. 37) skriver att bilder ofta kan tydas på många olika sätt och att 
det finns många möjligheter att uppfatta ett bildinnehåll. ”När syftet med en bild är 
att förmedla information bör bildtexten berätta om bilden och ’förankra’ den 
tolkning som författaren vill förmedla till läsaren” (Pettersson, 1991, s. 37). 
Bildtexten bör vara relevant, kort och sammanhållen. En lång bildtext kan lätt göra 
att läsaren tappar den röda tråden i brödtexten. Petterson (1991, s. 38) understryker 
att det är lika viktigt att leda läsaren från bilden till texten som från texten till 
bilden. Det är även viktigt att text och bild är anpassade efter målgruppen.  
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Pettersson (1991, s. 39) skriver att forskning visar att ”inlärningen blir maximal när 
ett budskap förmedlas samtidigt med hjälp av både ord och bilder”. När människan 
får information genom både bilder och ord kan hon växla mellan funktionellt 
kognitiva system som kompletterar varandra. I en sammansättning av text och bild 
ska budskapet alltid vara det centrala. Detta kallar Pettersson för en 
informationslayout. Motsatsen är dekorationslayout där estetiken tillåts att vara 
dominerande. Budskapet ska även vara läsligt, läsbart och läsvärt. Läsligheten 
beror på hur bilden och texten är utförda. Exempelvis bör texten ha en anpassad 
teckenstorlek till det medium den visas i samt ha ett tydligt och läsligt teckensnitt. 
Läsbarheten bestäms av innehållet och utförandets funktionella egenskaper. 
Läsvärdet beror på innehållet i budskapet och avgörs av läsaren. Något som är 
intressant och fängslande för en person kan vara mycket tråkigt och ointressant för 
en annan (Pettersson, s. 39–40).  

Historisk bakgrund 
Vidare skriver Eriksson (2009, s. 129) om pedagogen Pestalozzi som i slutet av 
1700-talet påstod att all undervisning skulle relateras till form, språk och tal. Barn 
utvecklar en förståelse för sin omgivning genom att börja med det enkla och 
fortsätta med det mer komplexa menade Pestalozzi.  
 
Bilden som läromedel infördes under 1800-talet i Sverige. Då uppträdde den i form 
av skolplanscher som senare vidareutvecklades till video och därefter till 
nätbaserade undervisningsmaterial. Intresset av att använda datorn i undervisningen 
beror inte enbart på all ny teknik som uppstår. Eriksson (2009, s. 129–135) menar 
att intresset är även baserat på betydelsen av att använda flera sinnen vid 
inlärningsprocesser som Pestalozzi och andra pedagoger hävdade på 1800-talet.  
 
Dagens läromedel är främst baserade på att använda synen, genom tryckta böcker 
eller information på skärm. Dock utvecklas idag flera interaktiva läromedel som 
verkar som komplement till tryckta böcker. Datorn och internet ger idag en frihet 
till att återigen använda sig av flera sinnen under inlärningen.  
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Perception 
Genom perception och varseblivning får en individ kunskap om omvärlden. 
Människan strävar hela tiden omedvetet efter att konkretisera och strukturera alla 
intryck. Samtliga intryck som linjer, punkter, färger, toner, ljud och tryck med 
mera kombineras på ett sätt som gör att de kan tolkas meningsfullt (Pettersson, 
1991, s. 62). 

Ögonrörelser 
Ögat läser av en bild genom att ”scanna” den. Blicken sveper över bilden, stannar 
upp och fixeras på en punkt en kort stund för att sedan vandra vidare och 
återupprepa samma sak. När ögat betraktar en bild görs det genom många korta 
fixeringar i väldigt snabb följd efter varandra. En stor del av bilden fixeras dock 
aldrig utan det är bara vissa element i bilden som fångas upp. Ögat och hjärnan 
märker snabbt vilka delar i bilden som innehåller intressant information och vilka 
delar som är mindre intressanta. Om ögat har till uppgift att leta efter något 
speciellt i en bild blir ögonrörelserna och fixeringarna helt annorlunda. Vad hjärnan 
vill se i en bild påverkar också mycket var fixeringspunkterna hamnar (Pettersson, 
1991, s. 63). Nya och obekanta bilder kräver fler fixeringar än bilder som är okända 
för betraktaren. Rörelse eller förändring i en bild drar också till sig 
uppmärksamhet, och får på det sättet många fixeringar (Faw, 1967, Nunnaly, 1968 
refererad i Pettersson, 1991, s. 64). 

Kognition 
Genom ögonrörelser söker vi efter enkla former så som punkter, linjer och ytor för 
att strukturera en bild. Linjer, punkter, och ytor är grundelementen i en bild och 
kan variera i form, storlek, ljus, längd, riktning, struktur, läge, färg och 
färgkombinationer. Om information saknas när vi tittar på en bild kan hjärnan själv 
fylla i den så att bildintrycket blir logiskt och fullständigt (Petterson, 1991, s. 80). 

Se, titta på och läsa bilder 
För att kunna känna igen en bild bland många andra bilder krävs bara någon 
enstaka fixering. När vi exempelvis går runt i ett varuhus möts vi hela tiden av flera 
intryck från reklambilder, reklamtexter, skyltar och ibland bakgrundsmusik. Detta 
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sker i vår periferi och vi är passivt medvetna om att vi ser denna information 
(Pettersson, 1991, s. 66).  
 
När vi tittar på något snabbt och överskådligt, skummar igenom en text eller 
slötittar på TV medan vi gör något annat, är vi medvetna om de bilder vi ser. 
Pettersson (1991, s. 66) skriver att detta sätt att titta på en bild kräver en högre 
kognitiv nivå och förbrukar mer psykisk energi än att se på en bild. 
 
Nästa nivå är att läsa bilder. Då är vi aktiva i det vi gör och det vi tittar på. Till 
exempel när vi läser böcker eller tittar på ett intressant TV-program. Denna 
medvetna information som vi tar in sorteras och lagras i långtidsminnet. För att 
minnas och beskriva en bild krävs många fixeringar (Pettersson, 1991, s. 66). 
 
En ännu högre nivå av kognition är när vi analyserar bilder eller meddelanden som 
till exempel vid forskning. Skapande kräver mycket psykisk energi. En kreativ 
process förbrukar mest psykisk energi. Vi skiftar hela tiden mellan dessa olika steg 
och byter kognitionsnivå både medvetet och omedvetet (Pettersson, 1991, s. 66–
67). 
 
Det är tröttande både psykiskt och fysiskt att läsa och lyssna. Ett material som är 
dåligt utformat och/eller ointressant gör att vårt intresse och fokus sjunker. 
Pettersson (1991, s. 67) betonar att avsändaren bör sträva efter att utforma bild och 
text på ett så attraktivt sätt som möjligt där problemet är tydligt presenterat. Detta 
bidrar till att mottagarna blir stimulerade att ta del av budskapet på en så hög 
kognitiv nivå som möjligt.  
 
Pettersson (1991, s. 68–69) betonar vikten av att anpassa bildspråket så att 
svårighetsgraden ökar stegvis i exempelvis läromedel som anpassas för olika 
årskurser. För kunskaps- och informationsbilder gäller enligt Pettersson (1991, s. 
69) följande: 

o ”En	bild	som	är	lätt	att	läsa	och	förstå	förmedlar	information	lättare	
och	bättre	än	en	bild	som	är	svår	att	läsa	och	förstå.	

o En	bild	som	upplevs	på	ett	positivt	sätt	förmedlar	informationen	på	
ett	bättre	och	mer	effektivt	sätt	än	en	bild	som	upplevs	på	ett	
negativt	sätt	när	motivationen	är	lika	i	de	båda	fallen.	

o Även	en	’dålig	bild’	fungerar	vid	hög	motivation	men	att	en	’bra	bild’	
i	ett	sådant	fall	fungerar	ännu	bättre”.	
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Tolkning av bilder i läromedel 
I många läromedel är det flera olika bildskapare och tecknare som har skapat 
bilderna. Många använder även sitt eget manér i illustrationerna. Detta gör att 
materialet får en mycket brokig samling bilder. Ofta behöver bilderna läsas och 
tolkas på olika sätt. Pettersson (1991, s. 83) liknar detta vid att ”flera personer från 
vitt skilda länder samtidigt försöker tala till varandra på sina egna språk”. 

Bilduppfattning 
En och samma bild kan uppfattas och beskrivas på en mängd olika sätt beroende på 
personen i fråga. Bilduppfattning är alltså relativ. Även enkla bilder kan kräva en 
lång beskrivning för att skildra utformningen och innehållet i verbal form. Ett 
abstrakt innehåll uttrycks ofta med en konkret utformning. En bild med abstrakt 
innehåll kan också uppfattas på fler sätt än bilder med ett konkret innehåll 
(Pettersson, 1991, s. 69).  
 
Bild och text kompletterar varandra. Bilder som används i syfte att informera bör 
alltid ha en bildtext. Bildtexten hjälper till att förklara den tolkning som är mest 
relevant för bilden och sammanhanget. Möjligheterna att kombinera text och bild 
är nästintill ofantliga och det finns ofta flera olika alternativ som kan kommunicera 
på ett likvärdigt sätt. Detta bör studeras och väljas noggrant för att hitta den 
optimala kombinationen menar Pettersson (1991, s. 70). 

Färg 
Färger finns i själva verket bara i vårt huvud. De kulörer som vi ser uppstår när 
ögat uppfattar ljus med en viss frekvens. Utan ljus kan vi inte se några färger. Ljus 
är elektromagnetisk strålning med hög frekvens och kort våglängd. Ljuset har ett 
mycket stort spektrum men det mänskliga ögat kan bara se en liten del av det. När 
en jämn fördelning av ljusets alla våglängder, alltså en blandning av alla kulörer, 
träffar ögat uppfattar vi det som vitt ljus. Vanligt dagsljus är ett exempel på ljus 
som innehåller alla våglängder och som vi då uppfattar som vitt. När ett vitt ljus 
träffar en yta som har en viss kulör reflekteras bara vissa våglängder, kulörer, 
tillbaka mot ögat. Det är de våglängder som reflekteras tillbaka som ger ytan dess 
kulör som vi ser. Övriga våglängder från ljuset absorberas av ytan och omvandlas 
till värme (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2006, s. 68). 
 



	
	

18	

En kulör visar sig aldrig ensam. Den är alltid omringad av andra färger. Färger 
påverkas av varandra, av ljuset runt omkring och av materialet som färgen är på. 
En färg som ser ut att ha en nyans i dagsljus kan få en helt annan färg i skugga. På 
samma sätt kan det se ut som en färg ändras till en mörkare eller ljusare nyans 
beroende på bakgrunden (Ware, 2008, s. 74–75).  

Designprinciper inom kognition 
Det finns många principer för hur design kan utformas. Jag har valt ut några 
stycken att fördjupa mig i som är relevanta för mitt projekt. 

Kontraster  
När detaljerad information ska visas är det extra viktigt med tydliga kontraster. 
Svart och vit är de färger med störst kontrast till varandra. Många färger fungerar 
utmärkt som kontrast till varandra men vissa fungerar mindre bra. När färger som 
har samma ljushet placeras tillsammans blir det svårt för ögat att skilja mellan dem. 
Om objektet är litet framträder en större skillnad mellan de delar som är ljusa och 
de som är mörka. Större objekt kan ha en bakgrund med likartad ljushet utan att 
informationen blir svårläst (Ware, 2008, s. 75–76).  

Färgkodning  
Färgkodning kan användas för att skapa och tydliggöra kategorier. Vid 
användandet av färgkodning är det viktigt att tänka på två saker. Den första är att 
färgerna har tydliga nyansskillnader för att underlätta sökandet för användaren. Det 
andra är att beakta lärbarheten av färgerna, vilket betyder att en viss färg får en 
särskild betydelse. Vid valet av färg är det bra att använda grundfärgerna först 
alltså gul, röd, grön och blå. Därefter kan man använda andra färger som orange, 
brun, lila, grå och rosa menar Ware (2008, s. 77).  
 
För att hålla färgkodningen effektiv bör inte fler än tolv olika färger användas. Fler 
än så kan leda till att användaren blandar ihop färgerna med varandra. Samt att 
läsbarheten försämras då de kan bli svåra att se i kontrast med bakgrunden. Små 
färgkodade ytor blir tydligare om de har en skarp färg med gott om utrymme runt 
om för att lättare bli upptäckta. Större ytor kan å andra sidan ha en mer dämpad 
färg (Ware, 2008, s. 77). 
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Highlights 
Ett objekt med en stark färg drar till sig mer uppmärksamhet än en matt, svag färg. 
Graden av uppmärksamhet beror även på skillnaden mellan objektet och dess 
bakgrund. Bäst resultat ges när bakgrunden har en dämpad färg och mindre objekt 
en starkare färg (Ware, 2008, s. 79).   

Gestaltlagar 
Eriksson menar att förmågan att tolka det vi ser med hjälp av gestaltlagarna är 
medfödd. Dock påverkas vårt helhetsseende av kunskap, träning och genom 
påverkan från miljön omkring. ”Våra tankar influeras av det vi ser och seendet 
påverkas av våra tankar” (Eriksson, 2009, s. 62). Våra tankar struktureras alltså 
utifrån vad vi ser, varav en stor del består av bilder. 

Närhetslagen 
När vi tittar på en samling objekt tolkar vi automatiskt att de som är placerade i 
närheten av varandra hör ihop istället för att tolka dem som separata objekt. 
Objekten behöver dock inte se likadana ut för att tolkas som en grupp (Eriksson, 
2009, s. 62). Vi förbinder alltså flera delar till en helhet baserat på den fysiska 
närhet de har till varandra (Holsanova, 2010, s. 93). 
 

  

Bild 1. Närhetslagen. Illustration av Johanna Larsson. 

Likhetslagen 
Objekt som liknar varandra tolkas som att de hör ihop, eller som mer enhetliga än 
vad de kanske egentligen är (Holsanova, 2010, s. 93). Liknelsen kan visas genom 
form eller färg (Eriksson, 2009, s. 63).  
 

 

Bild 2. Likhetslagen. Illustration av Johanna Larsson. 
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Metoder 

I den här delen går jag igenom de metoder som jag har använt i mitt arbete. Jag 
börjar med en projektanalys för att få grepp om arbetet och projektet. Därefter går 
jag vidare till skissande och idéutveckling, och jag avslutar med en kvantitativ 
enkätundersökning.  

Projektanalys  
För att få en bra överblick över projektet började jag med att göra en projektanalys. 
En projektanalys innebär att man gör en första analys av uppdraget för att klarlägga 
vad som ska göras och vad syftet med projektet är (Wikberg Nilsson, Ericson, 
Törlind, 2015, s. 43).  
 
Min uppdragsgivare har utformat en PowerPoint i syfte att testa om den fungerade 
att använda som läromedel i undervisningen. Responsen de fick var mycket positiv. 
Dock var de inte nöjda med designen. Min uppgift är att göra om den befintliga 
PowerPointen och skapa en mer attraktiv PowerPoint.  
 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 43) rekommenderar att ställa frågor 
till sig själv som ett hjälpmedel till att klargöra uppdraget. Dessa fem frågor 
använde jag mig av för att analysera uppdraget: 

Vad är problemet? 
Problemet med den befintliga PowerPointen är att den är oinspirerande och 
oattraktiv. Bilderna som finns i den är kopierade från internet eller från andra 
läromedel och får därför inte användas i ett kommersiellt syfte. 
Fler punkter som behöver förbättras: 

o Förbättra	marginaler	
o Lägga	in	egenproducerade	bilder		
o Ta	bort	linjer	som	inte	fyller	någon	funktion	
o Text	i	rubriker	och	beskrivningar	kan	kortas	ner	och	förtydligas,	

exempel:	”Aktivitet	–	Uppgift	1,	andra	delen”		
o Förtydliga	när	de	olika	delarna	börjar	och	slutar	
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o Undvika	tabeller,	de	kan	vara	svårtolkade	
o Visa	avsnittet	”likheter	och	skillnader”	på	ett	tydligare	sätt	
o Underlätta	läsligheten	och	läsbarheten	

 
PowerPointen är indelad i tre lektionsdelar. Framtidens läromedel kallar dem 
”Uppvärmning”, ”Aktivitet” och ”Avslut”. 
 

 

Bild 3. Bildexempel från PowerPointen av Framtidens läromedel – uppvärmning.  
 

 

Bild 4. Bildexempel från PowerPointen av Framtidens läromedel – aktivitet.  
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Bild 5. Bildexempel från PowerPointen av Framtidens läromedel – avslut.  

Vem har problemet? Vem är berörd? Varför de? Hur är de berörda? 
Det är de ansvariga i projektet Framtidens läromedel som har problemet. De 
behöver hjälp med en redesign av PowerPointen. Lärarna som ska använda 
PowerPointen är berörda. De ska använda PowerPointen som ett hjälpmedel i sitt 
dagliga arbete.  

Vilka faktorer berör uppdraget? 
Uppdraget berör faktorerna inlärning, barn, layout, färg och bild. Det är också 
dessa punkter som de ansvariga i projektet har sagt att de vill fokusera på.  

Vad förväntas det leda till? Vad är syftet? Vad är målet?  
Målet är att skapa en mer attraktiv PowerPoint som gör eleverna intresserade av 
innehållet. Det är även önskvärt från lärare att minska mängden text och eventuellt 
få in fler bilder i PowerPointen. Syftet med PowerPointen är att underlätta och 
hjälpa barnen att förstå olika matematiska uppgifter när läraren håller en 
lektionsgenomgång i klassrummet. 
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Vilka risker finns? Vilka utmaningar? Vilka förväntningar? 
Eftersom jag inte har en lärarutbildning eller är insatt i lagen om kraven på 
undervisningen som finns, kan det finnas en risk att de bilder jag skapar inte har en 
tillräckligt stark anslutning till lärarmålen och undervisningen.  
 
Utmaningen med projektet är att göra fyrkanter och cirklar ”roliga” och intressanta 
för eleverna. 
 
Projektledarna förväntar sig en välfungerande PowerPoint med god design. De 
förväntar sig även att det ska vara stor skillnad på deras version och min version. 

Skiss – braindrawing 
Genom att skissa har jag utforskat vilken typ av bild och vilken bildstil jag kan 
använda till PowerPointen. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind kallar skissande 
för ”Braindrawing”. De menar att skissande stimulerar kreativiteten och kan ge nya 
perspektiv på ett bättre sätt än att skriva eller prata om sina idéer (2015, s. 129). 
 
Kapitlet jag ska göra en PowerPoint till handlar om geometri. Min idé var att 
använda geometriska figurer och sätta in dem i en miljö. Jag testade att rita ett rum 
som enbart bestod av fyrkanter och en utomhusmiljö där cirklar spelade 
huvudrollen. Jag upptäckte att det fyrkantiga rummet kunde vara för svårt för 
målgruppen att tyda. Eftersom jag ritat rummet i perspektiv blev alla fyrkanter 
skeva och romb-formade istället för att vara tydliga kvadrater och rektanglar.  
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Bild 6. Fyrkantigt rum. Illustration av Johanna Larsson. 
 

Bilden med utomhusmiljön och cirklarna passade därför bättre att använda och 
vidareutveckla. Den har inget perspektiv vilket gör att alla former behåller sin 
riktiga form. 

 

Bild 7. Utomhusmiljö med cirklar. Illustration av Johanna Larsson.  
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1+1=3 
Nästa steg i Braindrawing-metoden var att kombinera och förbättra idéerna. Alltså 
lägga ihop ett plus ett och få tre – en ny kombinerad och förbättrad idé. Jag testade 
att kombinera cirklar och fyrkanter i en ny miljö. Resultatet blev ett hus med 
olikformade fönster, ett träd med två gungor och en flaggstång med en mönstrad 
flagga.  

 

Bild 8. Kombinerad miljö med flera olika geometriska former. Illustration av 
Johanna Larsson. 
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Layout 
Slutligen gjorde jag även ett layoutförslag till PowerPointen.  Jag delade in sidan i 
olika sektioner för att skapa struktur. Den första sektionen är en symbol som visar 
vilken del i lektionen som visas: uppvärmning, aktivitet eller avslut. Den andra är 
en tydlig rubrik och en förklarande beskrivning av uppgiften. Den tredje är den 
största ytan där matteuppgiften visas. 
 

 

Bild 9. Layoutförslag till Powerpoint. Illustration av Johanna Larsson. 
  



	
	

27	

Undersökning  
Jag har utformat ett frågeformulär för att undersöka tydlighet för layouter och hur 
färger kan förknippas med ord. Svaren jag ville få fram var vilken färg som 
förknippas med ett utvalt ord som har direkt anknytning till utformningen av 
PowerPointen. Orden Börja, Arbeta, Avsluta ska representera de olika delarna 
Uppvärmning, Aktivitet, Avslut i PowerPointen. Jag använde inte de ursprungliga 
orden från PowerPointen i enkäten för att jag inte ville att deltagarna i min 
utprovning skulle koppla undersökningen för mycket till PowerPointen som de 
tidigare har varit i kontakt med. Jag ville att de endast skulle reflektera kring 
relationen mellan ord och färg. 
 
I sista frågan undersökte jag i vilket layoutförslag som en grupp symboler 
uppfattdes tydligast. Layoutförslagen har olika bakgrund som är enfärgade eller 
mönstrade. Alla bakgrunder har olika grå nyanser. Jag använde endast gråa nyanser 
i layout-testet för att inte påverka svararnas val av layout. Samt för att de inte 
skulle koppla samman de första tre frågorna om färg med den sista frågan om 
layout. 
 
Formuläret utformades på ett sätt som skulle göra det enkelt att förstå för de som 
svarar. Formuläret besvarades av elever i årskurs 1 och lärare som arbetar i 
lågstadiet. Jag valde dessa personer eftersom de kommer i direkt kontakt med 
PowerPointen. Eleverna ska titta på PowerPointen och lärarna ska använda den 
som läromedel i undervisningen. Frågorna är korta och enkla. Jag har i största mån 
undvikit att använda ord som kan vara svåra att förstå för barnen. 

En kvantitativ metod 
Undersökningen jag har gjort är kvantitativ. Drag som är utmärkande för en 
kvantitativ metod är att det söks lite information om flera områden, 
undersökningen går alltså på bredden, den är strukturerad och enkäten har fasta 
svarsalternativ samt att forskaren har en ”jag – det” relation med deltagaren 
(Holme och Solvang, 1997, s. 78).   
 
Enkäten utformades på ett sätt som gör att ett kvantitativt resultat gav mer än ett 
kvalitativt. Alla frågor har flersvarsalternativ. Om till exempel enbart fyra personer 
hade besvarat enkäten hade jag inte fått ut ett tydligt svar. De hade kunnat svara var 
sitt alternativ på frågorna om färg, vilket då inte gett mig ett resultat. I min enkät är 
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svaret mest intressant medan motivationen till svaret är mindre relevant. Med 
denna metod kan jag också styra vilken information jag vill samla in. 

Etik  
Jag har beaktat etik under utförandet av min undersökning i enighet med Lag 
(2003:460) Om etikprövning av forskning som avser människor. Samtliga deltagare 
är informerade om projektet Framtidens läromedel. Lärarna är delaktiga i 
undersökningar och de testar materialet. Barnen och barnens vårdnadshavare är 
informerade och vårdnadshavarna har godkänt barnens deltagande i projektet. Alla 
svar i min undersökning är helt anonyma och jag får ingen information om vem 
som svarat vad.  

Enkätens utformning 
 

Bild 10. Vilken färg förknippar du med ordet börja? 
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Bild 11. Vilken färg förknippar du med ordet arbeta?

 

 

Bild 12. Vilken färg förknippar du med ordet avsluta? 

  



	
	

30	

Bild 13. På vilken bild ser du figurerna i mitten tydligast? Mer än ett svar är 
tillåtet men inget måste. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen samt ett gestaltningsförslag av 
PowerPointen.  

Undersökning 
30 personer svarade på min undersökning. 21 av dem var elever i årskurs 1 och 9 
av dem var lärare i lågstadiet. Eftersom min undersökning var anonym kan jag inte 
se vem som svarat vad. Därför har jag inte delat upp svaren mellan elever och 
lärare utan presenterar allt tillsammans. 
 
På frågan ”Vilken färg förknippar du med ordet börja?” svarade 40% att de 
förknippar ordet med grön färg. Grön färg fick alltså majoriteten av svaren. På 
andra plats kommer färgen blå med 33,3% av svaren. Därefter röd med 20% och 
gul med 6,7% av svaren. 

Bild 14. Vilken färg förknippar du med ordet börja? 
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På frågan ”Vilken färg förknippar du med ordet arbeta?” var svaren betydligt mer 
jämnt fördelade än på den första frågan. Grön fick åter igen majoriteten av svaren 
med 30%. Dock blev det lika mellan de andra färgerna blå, röd och gul som fick 
lika många svar, 23,3% var. 

Bild 15. Vilken färg förknippar du med ordet arbeta? 

 

 

 

På frågan ”Vilken färg förknippar du med ordet avsluta?” var majoriteten väldigt 
stor för färgen röd, 53,3%. Därefter kom gul med 23,3%, grön med 16,7% och sist 
blå med 6,7% av svaren. 

Bild 16. Vilken färg förknippar du med ordet avsluta? 
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På den sista frågan om layout ”På vilken bild ser du figurerna i mitten tydligast? 
Mer än ett svar är tillåtet men inget måste.” fick två alternativ majoriteten av 
rösterna, alternativ 1 och alternativ 4. På denna fråga kunde svararna välja mer än 
ett alternativ. Därför överskrider det totala antalet svar mängden personer, 30 
personer, som svarade på enkäten. Procentsatsen som visas för varje alternativ i 
diagrammet är beräknat på den totala mängden svar, inte på antalet personer som 
har svarat.  

Bild 17. På vilken bild ser du figurerna i mitten tydligast? Mer än ett svar är 
tillåtet men inget måste. 

Bild 18. Layoutförslagen. 
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Gestaltning – layout  
Jag använde mig av resultaten i undersökningen vid utformningen av 
PowerPointen. Början – uppvärmning, mitten – aktivitet och slutet – avslutning av 
lektionen färgkodades enligt undersökningens resultat. Uppvärmning fick färgen 
grön, aktivitet fick färgen blå och avslutning fick färgen röd.  
 
Alternativ 4 av layoutförslagen fick flest röster. När jag arbetade vidare med 
förslaget kom jag fram till en ny layout som har ett ”renare” intryck. 
Grundlayouten ser ut följande. 
 

 

Bild 19. Slide med enbart text. 
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Bild 20. Slide med text och bild. 
 

Den ljusa färgen i ämnesraden indikerar vilken del av lektionen som visas, 
uppvärmning, aktivitet eller avslut. Symbolen i översta vänstra hörnet anpassas i 
form och färg efter lektionsdelen liksom den ljust färgade ämnesraden. Rubriken 
anpassas efter innehållet i PowerPointen. Vid enbart text på sliden går texten över 
hela sidan. Vid text och bild i sliden placeras texten till vänster och bilden till 
höger. 
 
Matteuppgifterna i PowerPointen baserade jag på de uppgifter som Framtidens 
läromedel arbetat fram till sin version av PowerPointen. Jag behöll textens innehåll 
men modifierade layout och bilder. Se hela resultatet av PowerPointen i bilaga 1.  
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Gestaltning – bild 
Vid utformningen av min bild till 
PowerPointen utgick jag från de skisser jag 
ritade under braindrawing-metoden. Jag valde 
skissen med flera kombinerade former och 
arbetade vidare med den som utgångspunkt.  
 

Bild 21. Skiss, bild med geometriska former. 
 
Jag fokuserade på att skapa en bild enbart baserad på geometriska former. Jag hade 
matteuppgifter från Framtidens läromedel i åtanke när jag illustrerade bilden. Det 
skulle vara möjligt att hitta figurer med samma egenskaper och figurer som såg 
likdana ut. Resultatet blev en bild i en utomhusmiljö med ett tegelhus med 
trädgård, flaggstång, äppelträd och en gunga.  

 

Bild 22. Färdig illustration med geometriska former. 
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Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet av PowerPointens layout och illustrationen med 
geometriska former.  

Layout 
Jag använde mig av resultatet från enkäten och arbetade vidare med alternativ 
nummer fyra som fick flest svar. Syftet med den ovala formen var att skapa fokus 
på matteuppgiften som ska visas i PowerPointen. Under vidare arbete kom jag fram 
till att den ovala formen inte var optimal för dess ändamål. PowerPointen ska vara 
lätt att anpassa och ändra. Lärarna ska kunna ändra innehållet efter eget tycke, 
beroende på vad de vill lägga till eller ta bort i en lektion. Med den ovala formen i 
PowerPointen blir utrymmet för bild och text begränsat. Om en bild sticker ut 
utanför ovalen faller syftet med den ovala formen. Därför valde jag att ta bort den 
och endast använda en färgad rektangel bakom rubriken som indikerar vilken del 
som visas, och låta resten av sidan vara vit. Vit bakgrund valde jag för att 
underlätta för personen som lägger in bilder. Många bilder har en vit bakgrund. 
Uttrycket blir bäst och tydligast om dessa bilder visas på en vit bakgrund och inte 
på en färgad. Jag återgick till min skiss av layoutförslag och utgick ifrån den när 
jag skapade den nya layouten. 
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Bild 23. Skiss på layout. 
 

 

Bild 24. Färdig layout. 
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Färgkodad indelning 
Lektionens tre delar färgkodades. Delarna Uppvärmning och Avslutning fick den 
färg som fick flest röster i undersökningen, grön respektive röd. För ordet ”arbeta” 
fick färgerna väldigt lika antal röster. Jag valde att ge Aktivitet-delen blå färg. 
Eftersom jag använder ljusa nyanser i ämnesraden blir blå en större kontrast till de 
andra delarna, grön och röd. Om jag använt gul hade kontrasten inte blivit lika 
tydlig till den gröna färgen som den blir med blå färg.  
 
Färgerna grön, blå och röd valde jag eftersom de tillhör grundfärgerna. Enligt Ware 
(2008, s. 77) ska grundfärgerna prioriteras när färger väljs till färgkodning. Vad 
gäller symbolerna har jag arbetat med highlights. Objekt som har en stark färg drar 
till sig mer uppmärksamhet än ett objekt med svag färg (Ware, 2008, s. 79). 
Symbolerna ska sticka ut, därför har de en starkare nyans än färgen på ämnesraden. 
Idén med symbolen är att den tillsammans med färgen ska visa vilken del av 
lektionen som visas. Figurerna femhörning, triangel och kvadrat används som 
substitut för riktiga symboler som ska indikera lektionens tre delar, uppvärmning, 
aktivitet eller avslut. Jag har valt att inte skapa riktiga symboler eftersom det inte 
varit mitt uppdrag i projektet. 
 
När jag valde kulörer utgick jag från de färger som finns i PowerPoint. Jag använde 
PowerPoints färdiginställda färger och gjorde inte egna kulörval för att underlätta 
framtida ändringar av PowerPointen.  

PowerPointens innehåll 
Utformningen av uppgifterna i PowerPointen är baserade på de matteuppgifter som 
Framtidens läromedel tagit fram. Jag behöll deras text men gjorde ändringar i 
bilder och layout. Bildspråket är anpassat efter elever i årskurs 1. Inlärningen blir 
mer effektiv om svårighetsgraden ökar stegvis menar Pettersson (1991, s. 68–69). 
Uppgifterna i PowerPointen är baserade på denna metod. Uppvärmnings-delen går 
igenom grundläggande kunskaper så som begrepp, likheter och skillnader. I 
aktivitet-delen fortsätter arbetet och eleverna arbetar mer på egenhand eller i par 
för att befästa kunskaperna. I avslutnings-delen går läraren och eleverna igenom 
vad de lärt sig och sammanställer lektionen.   
 
Alla bilder i PowerPointen har en samhörande text som är anpassad efter 
målgruppen. Texten förklarar uppgiften och vad eleverna ska titta efter i bilden. 
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Det är viktigt att ha läshänvisningar till bilder menar Eriksson (2009, s. 125) då 
förmedlas budskapet tydligt.  
 
Majoriteten av de geometriska formerna i PowerPointen är fyllda. Endast ett fåtal 
har konturlinje utan fyllning. Jag tycker att ögat har lättare att uppfatta en fylld 
figur än en figur som enbart har en konturlinje. 
 
Innehållet och layouten har jag baserat på närhetslagen (Holsanova, 2010, s. 93). 
De objekt som befinner sig nära varandra tolkar hjärnan som att de hör ihop även 
om de inte ser likadana ut. Exempel på närhetslagen visas genom de lila ringarna i 
bilden nedan. Eftersom PowerPointen handlar om likheter och skillnader används 
även likhetslagen i många av uppgifterna. I samma bild nedan visas likhetslagen 
till vänster. Figurerna hör ihop eftersom de har lika många hörn. 
 

 

Bild 25. Exempel på hur närhetslagen används i PowerPointen.  

Illustration med geometriska former 
I skapandet av bilden fokuserade jag på att endast använda geometriska former. 
Målet var att presentera dem i en attraktiv miljöbild. En attraktiv presentation 
stimulerar mottagarna att ta del av budskapet (Pettersson, 1991, s. 67). 
Anledningen till att jag ritade en miljöbild var att jag ville skapa en relation mellan 
matematiken och verkliga ting som barnen kan relatera till. Enligt van Hieles 
teorier finns det fem nivåer för hur elever utvecklar sin förståelse för geometri. Den 
första nivån handlar om igenkänning. Eleven betraktar rummet som det ser ut och 
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lär sig begrepp och kan känna igen figurer utan att ta hänsyn till dess matematiska 
egenskaper. De kan exempelvis beskriva en rektangel som något som ser ut som ett 
fönster (Van de Walle, Karp, Bay-Williams, 2015). PowerPointen visualiserar den 
första mattelektionen där barnen möter och arbetar med geometriska former. Det är 
den första lektionen då de går igenom och lär sig egenskaper, likheter och 
skillnader för geometriska former. Jag använde mig av tänket om van Hieles nivåer 
och applicerade det i bilden. När eleverna tittar på bilden ser de vardagliga ting, till 
exempel ett fönster, och kan relatera det till de matematikkunskaper de just lärt sig 
under lektionen, till exempel begreppet fyrhörning. 
 
Bilden är enbart baserad på hela, fyllda former utan konturlinjer. Om varje objekt 
haft en konturlinje skulle bilden kunnat bli plottrig och svårläst. Färgerna har jag 
valt utifrån riktiga föremål som förekommer i vardagen. Bilden har ganska mycket 
detaljer. Den kommer att projiceras på en stor tavla i klassrummet. När bilden visas 
så stort kommer det inte att vara något problem för eleverna att se alla detaljer, 
även om de sitter en bit ifrån tavlan. 
 
Bildens element består endast av geometriska former. Bilden är skapad så att man 
alltid kan hitta minst två former som har samma egenskap. Det kan till exempel 
vara samma antal hörn, en rund sida eller en rak sida. Bilden är platt, den är ritat 
utan perspektiv. Detta gör att formerna behåller sin riktiga form. Om bilden varit 
ritad i perspektiv hade formerna blivit skeva och förlorat sin riktiga form. 
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Slutsats 

Min forskningsfråga: 
På vilket sätt kan illustrationer utformas för att öka förståelsen och 
underlätta tänkandet kring matematik för barn?  
 
En gestaltning bör vara attraktiv och ha god design. Detta gör att mottagarna blir 
lockade att ta del av budskapet som förmedlas. Bilden bör vara lätt att läsa och 
förstå, en sådan bild förmedlar informationen på ett sätt som underlättar för 
mottagarna att ta till sig av innehållet.  
 
Eleverna lär sig nya saker steg för steg. Bäst resultat nås om man börjar med det 
enkla och grundläggande. Vad angår geometri börjar barnen med att relatera de nya 
kunskaperna till vardagliga och ofta förekommande ting. Detta hjälper dem att ta in 
och befästa de nya kunskaperna. Först när de känner sig säkra på sina kunskaper 
kan de gå vidare till nästa steg eller nivå. 
 
Skillnaderna mot den gamla PowerPointen från Framtidens läromedel jämfört med 
min nya design är tydliga. Jag har organiserat informationen för att skapa ett mer 
lättläst uttryck. De olika lektionsdelarna har färgkodats och fått nya rubriker som 
berättar vad uppgiften handlar om. 
 
Bilden med huset är byggd av geometriska figurer. På det sättet har jag försökt att 
skapa en roligare och mer attraktiv bild för barnen att titta på genom att sätta in 
matematiken i en vardaglig kontext som de kan relatera till. I nuläget ska bilden 
verka i ett digitalt medium. Dock kan bilden fungera att användas även i tryckt 
form. 
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Reflektion  

Gestaltningens fokus ligger på layout och på bild byggd av geometriska figurer. 
Detta är ett ganska smalt område som är anpassat efter en bestämd lektion i ett 
bestämt kapitel. För påbyggnad av gestaltningen, med fler lektioner i geometri och 
lektioner inom ett annat matematikområde, kan fortsatta studier inom området 
behövas. 
 
Det var mycket intressant att i min enkät se människors olika syn på ord i 
förhållande till färg. Min första tanke var att det inte spelade någon roll vilken färg 
som representerade vilken del i lektionen. Efter resultatet på undersökningen har 
jag ändrat åsikt och konstaterat att valet av färg har större betydelse än jag trott från 
början. Min slutsats är att om kategorierna färgsätts rätt kan mottagarna förstå och 
ta till sig budskapet lättare. Det kan bli enklare för dem att förstå färgkodningen om 
den är baserad på färger som generellt kopplas till det aktuella ämnet.  
 
Ett test på den färdiga gestaltningen har inte utförts, vilket inte heller var inplanerat 
i studien. En undersökning kan vara bra att genomföra för att ta reda på om 
layouten och bilden fungerar enligt önskade kriterier. Om så inte är fallet bör 
layout och bild vidareutvecklas för att passa målgruppen och användarna. 
 
För vidare forskning bör fler och i vissa fall nyare studier om bilder i läromedel 
studeras. Petterssons bok om Bilder i läromedel är från 1991 och flera delar av 
boken skulle behöva uppdateras för att motsvara dagens samhälle. Dock är mycket 
av boken fortfarande möjlig att applicera på nutida arbeten. Övrig litteratur har 
senare årtal och majoriteten har även används under tidigare kurser i utbildningen, 
därför anser jag att de är relevanta att använda även i detta examensarbete. De 
flesta av böckerna är ganska nya. Det är ett medvetet val eftersom innehållet då är 
anpassat efter dagens samhälle.  
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