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Sammanfattning  
Syftet med denna studie har varit att undersöka om studenter som går första året på en teknisk 
högskola upplever att närvaron eller frånvaron av bilder i undervisning av ett naturvetenskapligt ämne 
påverkar deras förståelse för ämnet och hur väl de minns ämnet som studeras. Genom semi-
strukturerade kvalitativa intervjuer fick sju studenter berätta om sina erfarenheter från grundläggande 
kemi- och fysikkurser på högskolan och om erfarenheter av bilder i andra studier. Studiens resultat 
har analyserats enligt en fenomenografisk analysmodell där uttalanden jämfördes och grupperades 
genom likheter och olikheter som resulterade i de tre kategorierna; Multimedia - effekt på lärandet, 
Bildens inverkan för förståelse, Bildens inverkan för att minnas. Studien visar att studenterna upplever 
att bilder som används enligt tidigare forskning kring multimedia-effekten och kognitiv 
belastningsteori påverkar lärandet positivt både kortsiktigt och över längre tid. Det vill säga att den 
djupare förståelsen ökar när konkreta instruktiva bilder används tillsammans med text eller tal, och att 
mer generella bilder som övergripande visar ett naturvetenskapligt fenomen tillsammans med text 
eller tal ökar motivationen för lärande. Motivationen har i sin tur uppmuntrat till att studenten tänker 
vidare kring ämnet som lärs ut. När instruktionerna är designade för att optimera hur arbetsminnet 
påverkas enligt kognitiv belastningsteori upplever studenterna störst positiv inverkan på sitt lärande.  

 

Nyckelord: Förståelse, minne, multimedia-effekt, kognitiv belastningsteori 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

 

Inledning .......................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 2 

Tidigare forskning ........................................................................................................... 2 

Multimedia-effekt ...................................................................................................................................... 2 

Stillbild eller animering ......................................................................................................................... 3 

Den konkreta instruktiva bildens betydelse......................................................................................... 3 

Emotionspåverkande design ................................................................................................................. 4 

Multimedia-effekten och minnet ........................................................................................................... 4 

Kognitiv belastningsteori ........................................................................................................................... 4 

Väsentlig belastning .............................................................................................................................. 5 

Irrelevant belastning ............................................................................................................................. 5 

Generativ belastning ............................................................................................................................. 5 

Metod............................................................................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................................................................................ 5 

Genomförande datainsamling .............................................................................................................. 6 

Urval ............................................................................................................................................................ 7 

Informanter ............................................................................................................................................ 7 

Analysmetod ............................................................................................................................................... 8 

Generalisering, validitet och reliabilitet .................................................................................................... 8 

Forskningsetik ............................................................................................................................................ 9 

Resultat .......................................................................................................................... 10 

Multimedia-effekt på lärandet ................................................................................................................. 10 

Bildens inverkan för förståelse ................................................................................................................ 10 

Den konkreta instruktiva bildens betydelse........................................................................................ 11 

Den generella bildens betydelse ........................................................................................................... 11 

Bildens inverkan för att minnas .............................................................................................................. 12 

Analys ............................................................................................................................. 14 

Diskussion ...................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 15 

Urval ..................................................................................................................................................... 16 

Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet ...................................................................................... 16 

Reaktiva effekter .................................................................................................................................. 16 

Analys ................................................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ................................................................................................................................... 17 



 

Sammanfattande slutsats ......................................................................................................................... 19 

Vidare forskning .......................................................................................................................................20 

Referenser ...................................................................................................................... 21 

Bilaga 1 - Informationsbrev ........................................................................................... 23 

Bilaga 2 – Intervjuguide ................................................................................................ 24 

Bilaga 3 - Exempelbilder ................................................................................................ 26 

 

 

 

 



1 

Inledning  

Bilder tillsammans med tal eller text kan hjälpa högskolestudenter att förstå och minnas ett 

naturvetenskapligt ämne bättre. Detta framkom i denna studie där högskolestuderandes upplevelse 

kring bilder i naturvetenskaplig undervisningen undersöktes och analyserades mot tidigare forskning. 

Studien behandlar lärande och undervisning ur ett studentperspektiv som en del av det pedagogiska 

forskningsfältet.  

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (2015) så hade endast 45% av de studerande till 

civilingenjörer läsåret 2013/14 tagit ut civilingenjörsexamen inom normalstudietiden, det vill säga 

inom 10 till 11 terminer från studiestart. Högskolornas liksom studenternas ekonomi är begränsad och 

det pågår flera diskussioner kring hur man kan effektivisera undervisning och öka genomströmningen 

av studenterna. En längre studietid än planerat innebär högre kostnader för både högskolan som 

bistår med resurser, och för den enskilde studenten som är beroende av studiemedel. Det innebär att 

man inom högskolorna bör se över flera olika påverkansfaktorer så att studenterna klarar sina studier 

och tar examen inom utsatt studietid.  

En metod att påverka studietiden och studentens förmåga att klara sin examen inom planerad tid kan 

vara att hos universitetslärare medvetandegöra metoder och tekniker som påverkar studentens 

lärande positivt samtidigt som studenten bör förstå sin egen lärprocess. Richardsson (2011) säger att 

det borde vara möjligt att locka fram en vilja att studera genom att använda särskilda tekniker för 

skapandet av en kurs och genom att använda ändamålsenlig undervisning. En utvecklad pedagogik hos 

lärosätet liksom en medveten studiestrategi och förståelse hos studenten för sitt eget lärande kan göra 

studierna enklare. Entwistle och McCune (2011) säger att för att dagens universitetsstudenter effektivt 

ska klara den osäkerhet och komplexitet som de senare kommer att möta i yrkeslivet och samhället i 

stort så är det viktigt att de utvecklar en medvetenhet om sig själva under universitetstiden. Bek (2012) 

nämner Kolbs lärstilar som består av fyra fält med fyra poler där den reflekterande observationen är en 

pol som utgör en del av lärandet tillsammans med upplevelseförmåga, experimentell förmåga samt 

konceptualiseringsförmåga. Dessa fyra delar är nödvändigt för att lärandeprocessen ska bli komplett 

(Bek, 2012). Reflekterande observation säger Pettersen (2010) består i att man tar in information och 

reflekterar kring den. Studenten behöver alltså förmågan att förstå och kunna reflektera kring sitt 

lärande för att klara av sina studier. 

Ett område att utveckla inom utbildning kan vara hur undervisning och läromaterial utformas för att 

effektivisera studentens lärande genom att till exempel lyfta studenters upplevelser av hur 

användandet av bilder i undervisning påverkar deras lärande. Ett specifikt sätt att använda bilder i 

undervisning enligt forskning kring multimedia-effekten har visats öka både studieresultat och 

problemlösningsförmåga (Levie & Lentz, 1982; van  Genuchten, van Hooijdonk, Schüler & Scheiter, 

2014; Mayer, 2009). Genom att visa studenternas upplevelse kring relationen mellan hur man 

använder bilder i undervisning och deras eget lärande kan det öka förståelse för lärandet i sig, och få 

andra studenter och universitetslärare att reflektera och förstå bildens betydelse för lärandet. 

Denna studie undersökte hur bilders närvaro respektive frånvaro i undervisning upplevdes påverka 

lärandet genomfördes med hjälp av studenter som läser första året på en teknisk högskola. 

Studenterna deltog i  en naturvetenskaplig kurs där man i undervisningen använder bild och tal på 

föreläsning eller bild och text i kurslitteratur. Studien fokuserade på stillbilder i undervisning då man 

har funnit att detta skapar större fokus på kärnfrågorna i det som lärs ut än om animeringar eller 

rörliga bilder används (Mayer, Hegarty, Mayer & Campbell, 2005). Studenterna intervjuades om hur 

väl de förstått och mindes ämnet och om de själva upplevde att bilderna har haft betydelse för 

lärandet. Resultatet jämfördes med beprövade metoder från tidigare forskning kring den så kallade 

multimedia-effekten som beskrivs i studien. Resultatet i studien kan användas till att utveckla 

studenters egen förståelse för hur de lär, förstår och minns ett ämne och för att utveckla 

högskolepedagogik där det medvetet används bilder i undervisning enligt framtagna 

forskningsmetoder. 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur högskolestudenter upplever att inslag av bilder i undervisningen i 

ett naturvetenskapligt ämne påverkar deras förutsättningar för lärande. Vidare undersöks hur 

studenterna upplever bilder i undervisning med fokus på förståelse av ämnet och hur väl de minns 

ämnet. I studien särskiljs förståelse för ämnet och hur väl man minns det som tagits upp i 

lärandemomentet därför att man kan förstå något för stunden men kan ha glömt bort innehållet vid ett 

senare tillfälle.  

 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur upplever studenter bilder i undervisningen för det egna lärandet? 

 Upplever studenter att de skulle förstå ett ämne i samma utsträckning med enbart tal, text 

eller formler utan tillgång till bilder?  

 Upplever studenter sig minnas ett ämne bättre genom att bilder används i undervisning i 

kombination med tal eller med text? 

 

Tidigare forskning  

Här belyses tidigare forskning kring multimedia-effekten med fokus på bild i undervisning, samt så 

ges övergripande information om forskning kring kognitiv belastningsteori.  

 

Multimedia-effekt  

Multimedia är när flera media som till exempel text tillsammans med stillbild, text tillsammans med 

animering, tal tillsammans med stillbild, tal tillsammans med animering används samtidigt istället för 

att använda enbart ett av medierna. Mayer (2009) definierar multimedia som när något presenteras 

genom både ord och bild, där ord används antingen i text eller i tal.  

Inom undervisning har man konstaterat att det finns en multimedia-effekt som påverkar lärandet i 

positiv bemärkelse. Till exempel omtalade Mayer för nästan 20 år sedan (1997) multimedia-effekten 

genom att visa hur studenter som blivit exponerade för mer än ett medium istället för enbart tal eller 

enbart text påvisade större kreativitet kring problemlösning. Fenomenet kring bättre lärande från flera 

media har studerats under en längre tid och ännu tidigare än Mayer gjorde Levie och Lentz (1982) en 

sammanställning av 55 studier kring text och bildbaserat lärande kontra enbart textbaserat lärande. 

Levie och Lentz fann då att de 55 studierna påvisade att kombinationerna av de båda medierna stärkte 

lärandet i 98% av de studerade fallen, i 85% av fallen var skillnaden i lärandet särskilt märkbar.  En 

senare studie av van  Genuchten, van Hooijdonk, Schüler och Scheiter (2014) undersökte med hjälp av 

82 universitetsstuderande om det var någon skillnad i hur studenten lärde sig att utföra en uppgift 

beroende på om undervisning skedde genom enbart text eller genom text i kombination med bild. 

Studenterna testades omedelbart efter lärandesituationen och efter en vecka, van Genuchten et al. 

påvisade i samstämmighet med tidigare forskning att lärande med text och bild jämfört med enbart 

text gav bättre förståelse för hur uppgiften skulle utföras, och de härledde detta till att den kognitiva 

belastningen på hjärnan var mindre då bilder använts. 

Mayer menade 1997 att multimedia-effekten hade som störst inverkan då en student hade lite kunskap 

om ämnet som studeras och för studenter med en utvecklad spatial förmåga. Senare har detta 

reviderats och Mayer (2009) omprövade och drog slutsatsen att multimedia-effekten fungerar för fler 

än nybörjare inom ett område. Påverkan på den enskildes lärande sker genom hur man designar 

läroinstruktioner, vilket kan göras olika om den lärande är novis eller har mer kunskap inom ett 

område (Mayer, 2009). Samma slutsatser drog Rias och Zaman (2013). Rias och Zaman genomförde 

en studie med 257 universitetsstuderande som studerade operativsystem och datavetenskap, de 

studerande fick innan de tog del av undervisningsmaterial i multimedia-format göra ett test som 

visade om de hade inga eller mycket förkunskaper. Efter att de hade tagit del av 
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undervisningsmaterialet  fick de återigen göra tester för att visa vad de hade lärt sig och genom 

resultaten drog Rias och Zaman (2013) slutsatsen att man genom att ta hänsyn till studenters 

förkunskaper vid design av undervisningsmaterial kan påverka lärandet positivt med användandet av 

multimedia-material, oavsett om den studerande är novis eller ej. 

Detta är kopplat till generella teorier kring multimedia-effekten som visar att den lärande aktivt 

selekterar, organiserar och integrerar både verbal och visuell information (Mayer 1997, 2009).  

 

Stillbild eller animering  

Inte alla former av blandade media påverkar lärandet och förståelsen av ett ämne till det bästa, 

stillbilder med textkommentarer istället för rörliga bilder eller animationer tillsammans med text har 

enligt Mayer, Hegarty, Mayer och Campbell (2005) visat sig vara bättre för att den lärande ska ta till 

sig relevant information i högre grad för ämnet som studeras. Mayer et al. (2005) undersökte om det 

fanns skillnad i testresultat för studenter som hade lärt sig via text och bild jämfört med studenter som 

hade lärt sig genom att titta på animationer med berättarröst. 95 studenter i åldrarna 18-25 år fick ta 

del av fyra stycken lektioner som alla beskrev en funktion som till exempel hur ett bromssystem 

fungerar (Mayer et al., 2005). De 55 studenter som tog del av stillbilderna fick se samma grafiska 

bilder som de 40 studenter som såg de grafiska bilderna i form av animationer, det var alltså ingen 

skillnad i innehållet i bilderna utan skillnaden fanns i hur de presenterades för studenterna. Vid test av 

hur väl studenterna lärt sig så fick gruppen som hade lärt sig via text och stillbild ett högre medelvärde 

än gruppen som hade lärt sig via animering med tal.   

Mayer et al. (2005) vill dock framhäva att detta inte innebär att alla animeringar är ineffektiva utan 

säger att även om animeringarna i sig i denna studie inte påverkade testresultatet positivt så kan de ha 

hjälpt till att skapa förståelse kring ämnet som studeras. Mayer et al. lyfter att animeringar där den 

lärande har möjlighet att kontrollera takt och informationsflöde, genom att till exempel kunna pausa, 

skulle genom aktivt deltagande i lärandet kunna ges möjlighet att ta till sig all relevant information 

som presenteras.  

En studie gjord av Rias, Yusof och Salam (2011) jämförde likt Mayer et al. (2005) stillbilders och 

animerade bilders påverkan på lärande, i studien deltog 38 studerande som gick sitt första år på 

universitetet. I studien fann man inga indikationer på att animeringar i undervisningen skulle öka 

förståelsen av ett ämne jämfört med att använda stillbilder i undervisningen (Rias et al., 2011). Rias et 

al. hade förutsatt att animeringar skulle vara mer fördelaktigt men då resultatet inte motsvarade deras 

antaganden, så diskuterade de i studien om resultatet skulle ha blivit annorlunda om de hade tagit 

hänsyn till studenternas förkunskaper och eventuella ovana att lära sig via animeringar. Vidare drog 

Rias et al. slutsatsen att då animeringar inte visar någon fördel jämfört med stillbilder kan det vara 

onödigt att lägga ned resurser i form av tid och pengar på att skapa animerat undervisningsmaterial.   

 

Den konkreta instruktiva bildens betydelse  

Vissa typer av stillbilder hjälper enligt multimedia-effekten bättre än andra lärandet utifrån förståelse 

av ett moment eller ämne. I en studie av Sung och Mayer (2012) undersökte man olika grafiska bilders 

betydelse för lärandet i korta online-lektioner, i studien delade man in bilderna i tre olika kategorier; 1. 

Instruktiv grafik som var direkt kopplat till lärandemålet. 2. Förförande grafik som var intressant men 

inte kopplad till lärandemålet. 3. Dekorativ grafik som var neutral i sitt utförande och saknade 

koppling till lärandemålet. Sung och Mayers studie hade också en fjärde kategori som inte innehöll 

någon grafik alls.  

200 universitetsstuderande fick ta del av läromaterial enligt ovan fyra grupper. Studenterna som 

deltog testades både innan och efter att de tagit del av undervisningsmaterialet. Den grupp studenter 

som fick bäst resultat efter att ha tagit del av undervisningsmaterialet var den som hade exponerats för 

instruktiva grafiska bilder direkt kopplade till lärandemålet. Detta pekade på att bildens utformande 

påverkar lärandet och att man som lärare eller kursboksförfattare bör fokusera på bilder som är direkt 

kopplade till lärandemålen, och att i klassrummet eller kurslitteraturen undvika att använda sig av 

bilder som enbart lättar upp stämningen (Sung & Mayer, 2012). Oavsett skillnaderna i lärandet utifrån 
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bildens kategori och typ så konstaterade Sung och Mayer också att en grafisk bild var bättre för att ge 

en positiv upplevelse av studierna än ingen bild alls.  

 

Emotionspåverkande design 

Plass, Heidig, Hayward,Homer, och Um (2014) studerade huruvida estetiskt tilltalande multimedia-

läromaterial kunde ge positiva känslor hos den studerande, och om positiva känslor kring 

läromaterialet kunde generera kognitioner som påverkande lärandet positivt likaväl som det gav 

känslomässiga resultat som motivation och nöjdhet. I studien deltog 121 universitetsstuderande, dessa 

delades slumpmässigt in i fyra studiegrupper där de fick ta del av undervisningsmaterial grundat på 

följande designprinciper; Extern videobaserad känslopåverkan (PE), Extern videobaserad neutral 

påverkan (NE),  Intern induktion av positiva känslor utifrån känslobaserad design av läromaterialet 

(PD), Intern induktion av neutralt känslomässig design av läromaterialet (ND) (Plass et al., 2014). 

Utifrån detta satte Plass et al ihop de fyra testgrupperna i konstellationerna NEND, PEPD, PEND och 

NEPD. Kortfattat kan grupperna summeras utifrån designtyp av utbildningsmaterialet som bestod av 

text och bild eller animering och tal: PD -> bilder i varma färger, figurer som t.ex. visar celler i kroppen 

hade runda former med ögon och/eller leende munnar designat för att påverka känslor positivt, ND –

> bilder i gråskala, figurer i neutrala opersonliga former (Plass et al., 2014). Plass et al. kunde påvisa 

att multimedia-läromaterial som designats för att ge positiv känslopåverkan också gav positiva känslor 

hos den som studerade och deras förståelse av det som lärts ut ökade, detta uppstod inte i den grupp 

som utsatts för extern känslopåverkan (PE) i form av korta videosnuttar innan de tog del av 

läromaterialet. Vidare framkom att multimedia-läromaterial som designats för att ge positiv 

känslopåverkan inte bidrog till ökad kunskapsöverföring för fördjupad kunskap men att upplevelsen 

av svårighetsgraden i det som studerades blev lägre och motivationen för att lära sig ökade (Plass et al, 

2014). Denna studie skiljer sig från Sung och Mayers (2012) som enbart testade känslopåverkande 

grafik som inte var kopplad till lärandemålen där denna använt sig av känslomässigt förförande grafik 

kopplad till lärandemålen. 

 

Multimedia-effekten och minnet 

I en studie gjord av Schweppe, Eitel och Rummer (2015) undersöktes genom tester om multimedia-

effekten varade över tid, det vill säga om den lärande inte bara förstod i den stund som den 

undervisades utan om kunskapen och förståelsen finns kvar då en tid hade passerat. Schweppe et al. 

lät testa lärandet hos 147 högskolestuderande i åldrarna 17-49 år, testgruppen delades in i tre 

smågrupper där en grupp testades direkt efter inlärningen, en grupp testades efter en vecka och den 

sista gruppen fick göra testen två veckor efter inlärningen. Varje smågrupp delades i sin tur in i två 

mindre grupper där en grupp utsattes för enbart textlärande och den andra gruppen fick lära sig 

genom multimedia i form av text i kombination med bild (Schweppe et al., 2015). 

Resultatet visade att i testet som skedde efter två veckor så hade de som hade fått ta del av 

multimedia-inlärning högre resultat inom både förståelse och hågkomst än de som hade lärt sig enbart 

via text (Schweppe et al., 2015). Ytterligare forskning krävs för att stärka att multimedia-effekten 

påverkar lärandet över tid men studien av Schweppe et al. visar på positiva effekter som också kan 

komma fram i andra studier. 

 

Kognitiv belastningsteori  

Kognitiv belastningsteori, översatt från engelskans Cognitive load theory, är en av de kognitionsteorier 

som nämns särskilt inom forskning kring multimedia-effekten. Kognitiv belastningsteori har inom 

forskning kring multimedia-effekten lyfts fram för att påverka hur undervisningsmaterial för lärande 

designas med tanke på att undervisning oavsett om de ges via text, bild eller tal är till för att kunskap 

ska placeras i den lärandes långtidsminne (Low, Jin & Sweller, 2011). Low et al. beskriver att i kognitiv 

belastningsteori beaktas arbetsminnets möjligheter och begränsningar, här ses information komma till 

arbetsminnet antingen via långtidsminnet genom kunskaper som finns lagrade hos individer, eller 

genom det sensoriska minnet som ny kunskap. Low et al. förklarar vidare att arbetsminnet är väldigt 

http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
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begränsat när det hämtar information från det sensoriska minnet, det är begränsat i form av hur 

mycket information som kan bearbetas och är begränsat i uthållighet . Det vill säga att arbetsminnet 

har när det får ny information mycket begränsad kapacitet, samma inskränkningar finns inte då 

information hämtas från långtidsminnet (Low et al., 2011). Då flera element och moment som kommit 

från det sensoriska minnet ska hanteras av arbetsminnet blir det en för hög belastning och 

informationen har inte möjlighet att repeteras för att sedan kunna  röra sig vidare till långtidsminnet 

(Low et al., 2011, Pettersen, 2010). 

I design av läromaterial ska, utifrån kognitiv belastningsteori, dessa tre av varandra oberoende 

kognitiva belastningarna som väsentlig belastning, irrelevant belastning och  generativ belastning 

beaktas (Low et al., 2011; Mayer, 2009). De två första, väsentlig och irrelevant belastning,  bör i design 

av läromaterial och instruktioner minimeras medan den tredje, generativ belastning ska framhävas 

(Mayer, 2009). Kalyuga (2012) menar att undervisningsmaterial ska vara designat så att den kognitiva 

belastningen, det som sker i arbetsminnet, optimeras där det inte utsätts för alltför hög belastning.  

 

Väsentlig belastning 

Väsentlig belastning är en kognitiv process som uppstår då arbetsminnet måste selektera ut det som är 

väsentligt bland den information eller de instruktioner som ges, vilket kan leda till att den lärande 

minns momenten men inte får någon större förståelse för dem (Mayer, 2009). Kalyuga (2012) menar 

att denna term i mycket samtida forskning numera benämns som väsentlig generativ belastning men 

jag har inte kunnat verifiera det generellt så termen väsentlig belastning anges i hela rapporten. Att 

undvika selektering kan underlättas av att otydlig information tas bort i undervisningsmaterial eller 

genom att föreläsaren förtydligar vilken av all information som är synlig som ska beaktas. 

 

Irrelevant belastning  

Irrelevant belastning orsakas av en förvirrande design av undervisningssmaterialet där informationen 

som ska ges till den lärande är irrelevant (Low et al., 2011; Mayer, 2009). Det kan till exempel vara 

bilder som inte visar något som kan kopplas till det moment som presenteras eller diskuteras. När den 

lärande belastas med för stunden irrelevant information så kan denne inte selektera, organisera eller 

integrera information och lär sig således inget (Mayer, 2009).  

 

Generativ belastning  

Generativ belastning ger en djupare förståelse ty instruktionsmaterialet är designat så att det syftar till 

att skapa förståelse och motivera den lärande, det vill säga den lärande generar utifrån instruktionerna 

egna tankar och lockas till att lära sig mer (Mayer, 2009). Mayer menar att när den lärande utsätts för 

generativ belastning får denne både selektera och organisera information. 

  

Metod  

Metoden utgick från en fenomenologisk hermeneutisk vetenskaplig utgångspunkt där syftet är att 

studera en upplevelse av fenomenet bilder i kontexten lärande, (Bryman, 2011; Thomassen, 2007). 

Enligt den fenomenologisk/hermeneutiska traditionen får studenternas upplevelser och egna 

tolkningar av deras lärande med bilder i undervisningen utgöra materialet som analyseras, i materialet 

för analysen inkluderas den kontext studenterna befinner sig som lärarens influenser, klassrummet 

och kurserna de läser (Bryman, 2011; Thomassen, 2007). 

 

Datainsamling 

Insamlandet av data gjordes genom kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun berör i studien 

särskilda kvaliteter eller upplevelser och tolkningar av bilders relation till lärande av ett 

naturvetenskapligt ämne, upplevelserna är inte mätbara i definierade siffror eller storlekar som brukar 

känneteckna den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011; Rienecker & Stray Jørgensen, 2002).  Den 
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kvalitativa intervjun har valts därför att intervjuobjektet tillåts att formulera sig med sina egna ord och 

tankar för att på bästa sätt kunna fånga dennes upplevelser och förklaringar, studenten begränsas inte 

till ett fördefinierat urval av formuleringar såsom det sker vid kvantitativa intervjuer och 

undersökningar (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015).  

Upplägget var semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med en intervjuguide som bas, där 

intervjuobjektet gavs utrymme att fritt formulera sig inom och utanför guiden kring lärande och bilder 

i undervisningen (Bryman, 2011). Intervjuguiden, bilaga 2, började med att samla grundläggande 

information om intervjupersonen, därefter följde frågor som var till för att få studenten att komma in i 

intervjusituationen och tänka på kursen denne gått, de efterföljande frågorna behandlade bildminne 

och förståelse, tidigare erfarenheter kring bild i undervisning till exempel från studier i gymnasiet och 

de allra sista berörde deras lärande i allmänhet. Frågorna var ett stöd i intervjuerna, det tillkom flera 

frågor och diskussioner utifrån vad den enskilda studenten tog upp baserat på hens upplevelser och 

erfarenheter av lärande. Studenten gavs möjlighet att prata fritt där min roll likt en handledare var att 

agera guide så att dialogen rörde sig kring problemställningarna för studien (Birnik, 2010). 

 

Genomförande datainsamling  

Intervjuerna skedde på ett kontor med stängd dörr på studenternas högskola, kontoret låg i en del av 

högskolan där det inte sker undervisning. Närvarande under intervjun var den enskilde studenten och 

jag. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 till 45 minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Inledningsvis fick den intervjuade studenten höra rubriker på tre stycken kursmoment, hen fick tänka 

på och prata om kursen denne gått. Kursmomenten som hade skett genom föreläsningar där bilder 

visats på Power Point presenterades ett i taget under intervjun. Studenten skulle försöka minnas och 

berätta fritt om kursmomenten. På så vis fick hen komma in i intervjusituationen och tänka kring 

kursen övergripande innan intervjun gick vidare i detaljer kring bilder och upplevelsen av lärande 

kring bilder.  

Under nästa del av intervjun fick studenten titta på stillbilder som visats under en föreläsning 

och/eller funnits i kurslitteraturen. Det vill säga att hen fick  prata om, reflektera kring eller tänka på 

sitt lärande utifrån bilderna som presenterats i klassrummet samtidigt som föreläsaren pratar eller 

utifrån bilder som fanns i kurslitteraturen. Studenten fick berätta kring sitt lärande utifrån där det 

funnits bild kontra när det inte finns bilder.  

Studenten har fått tänka på och berätta om det som skett under föreläsning och beskriva hur denne 

har upplevt bildens betydelse i förhållande till det moment som lärs ut. I intervjun har studenten 

ombetts att beskriva det moment som bilden visar, hen har också fått uppskatta om denne tror att sig 

kunna minnas bilderna och kursmomenten med hjälp av bilderna om hen skulle få se dem sex 

månader framåt i tiden.  

De tre studenter som hade läst en kurs inom kemi fick under intervjun ta del av fyra stycken Power 

Point-sidor som bland annat visade bilder och grafik för funktionella enheter inom processteknik, 

detaljerat flödesschema från spannmål till etanoltillverkning, övergripande flödesschema för 

processvariabler och processdesign för pepparkakor. Power Point-sidorna innehöll allt från detaljerade 

illustrationer till mer generella bilder som ett veteax och en pepparkaka. De fyra studenter som hade 

läst en kurs inom fysik fick under intervjun ta del av fyra stycken Power Point-sidor som bland annat 

visade bilder och grafik på optiska fenomen, beteende hos polariserat ljus, beteende hos opolariserat 

ljus, interferensmönster och brytningar. Power Point-sidorna innehöll allt från detaljerade 

illustrationer till mer generella bilder som en fjäril, en oljefläck och en fågel som alla tre visade 

interferensfenomen. Dessa fyra studenter fick också se två stycken slumpartat utvalda bilder från en 

kursbok som ingick i kursens litteraturlista. Power Point-sidorna presenterades samtidigt på fyra 

utskrivna ark, studenten fick välja om denne ville berätta kring alla bilder eller enbart någon enstaka.   

Bilderna från föreläsningarna är inte återgivna i uppsatsen på grund av copyright, men liknande 

exempelbilder återges i bilaga 3.  
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Bilderna som har använts i denna studie är befintligt material i en kemikurs och en fysikkurs. 

Materialet har inte specifikt utformats efter forskning kring multimedia-effekten men har innehållit 

både konkreta instruktiva bilder som är direkt kopplade till lärandemomentet och mer generella bilder 

som berör ämnet och momentet som lärs ut. Enbart stillbilder och inte animeringar har diskuterats i 

studien eftersom tidigare forskning visar att animeringar inte är bättre för lärandet än stillbilder 

(Mayer, Hegarty, Mayer & Campbell, 2005; Rias, Yusof & Salam, 2011).  Att utforma specifikt 

undervisningsmaterial tillsammans med kursansvariga enligt forskning kring multimedia-effekten 

rymdes inte inom studiens ramar. 

Intervjuerna skedde en dryg vecka efter avslutad kurs/delkurs, det hade passerat drygt två veckor 

sedan den specifika föreläsningen som fysikstudenterna deltagit i och sex veckor sedan den specifika 

kemi-föreläsningen. Med den specifika föreläsningen menas den föreläsning där studenterna under 

intervjun får titta på bilder från. Att enbart en intervju per student och att den skett efter avslutat 

kursmoment har gjorts med tanke på studiens omfattning och den begränsning i tid som en uppsats 

innebär.  

Vidare ombads studenten prata om andra kurser som denne läser på högskolan och om hen upplevde 

att  bilder används i dessa kurser och hur detta påverkade deras lärande. Detta gjordes i syfte att 

utveckla diskussioner kring den enskildes lärande med hjälp av bilder och för att se om denne då 

gjorde andra kopplingar än denne gjort i den naturvetenskapliga kursen.  

Studenten fick också dela med sig av om denne förut hade reflekterat eller tänkt kring sitt lärande från 

tidigare studier som till exempel gymnasiet och hur hen upplever att hen på bästa sätt tar till sig 

information, samt om studenten hade några specifika knep för att lära sig och för att minnas. Syftet 

med återkoppling och diskussion kring hur studenterna har lärt i tidigare studier har funnits med för 

att ytterligare se och ringa in om de är medvetna kring sina lärprocesser och om deras förmåga att 

bedöma densamma för att påvisa studiens reliabilitet (Bryman, 2011). 

För att studentens upplevelse och åsikter skulle komma fram så tydligt som möjligt så har 

frågeställningarna i möjligaste mån utformats så att dennes åsikt kring bilder och lärande fångades in. 

Detta har gjorts genom att ställa liknande frågor kring en och samma sak, och genom att byta miljön 

kring frågorna. Till exempel fick studenten berätta om olika bilder hen träffade på i olika sorters 

undervisning och berätta hur dessa olikheter upplevdes påverka lärandet. 

 

Urval 

Urvalet skedde genom ett målinriktat urval där intervjupersonerna deltog i kurser i något av de 

naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi som gavs första året på en teknisk högskola. Samtliga 

kursdeltagare i de båda kurserna gavs möjlighet att delta i studien, 7 individer som anmält sitt intresse 

deltog, det var tre respektive fyra deltagare från de två kurserna. Ett målinriktat urval baseras på att 

välja ut specifika organisationer, dokument, avdelningar som i detta fall är två specifika kurser i 

naturvetenskapliga ämnen på en teknisk högskola (Bryman, 2011). 

 

Informanter 

Samtliga informanter studerar första året på ett svenskt universitet, ingen har studerat på högskola 

tidigare. Fyra av studenterna har läst en kurs i fysik och tre av studenterna har läst en kurs i kemi i 

deras första år på två olika civilingenjörsprogram. Samtliga studenterna läser också endimensionell 

matematik samt en annan kurs som är relaterad till det program de går på. I endimensionell analys 

har de tre respektive fyra studenterna olika föreläsare. 2 intervjupersoner var män, 5 stycken var 

kvinnor. 

Student 1: 19 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  

Student 2: 20 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  

Student 3: 20 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  



8 

Student 4: 21 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  

Student 5: 20 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  

Student 6: 20 år, ett års uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.  

Student 7: 19 år, började på högskolan direkt efter gymnasiet.  

Sammanfattningsvis deltog sju studenter. 

 

Analysmetod 

Data har analyserats enligt fenomenografisk hermeunetisk analysmetod därför att studien avser att 

fokusera på intervjuobjektets egen upplevelse av fenomenet som undersöks (Fejes & Thornberg, 2015; 

Thomassen 2007). Metoden har valts därför att denna studie undersöker studenters upplevelser av 

bilder i undervisningen för lärandet, analysmetoden fenomenografi rekommenderas för semi-

strukturerade intervjuer av Fejes och Thornberg (2015).  

Enligt traditionell fenomenografisk metod skall man i observationer undanta alla förutfattade 

meningar och antaganden, men då det i denna studie är svårt eftersom empiriska data analyseras i en 

kontext med tidigare forskning kring multimedia-effekten och kognitiv belastningsteori så används 

både den fenomenografiska och hermeunetiska metoden där den senare visar på att forskaren inte kan 

sätta sig själv, kontexten eller tidigare material utanför förståelsen av intervjudata (Thomassen 2007).  

Strukturen i analysen har utgått från Dahlgren och Fallsbergs (1991) fenomenografiska analysmodell 

som också lyfts fram i Fejes och Thornberg (2015) för transkriberade semi-strukturerade intervjuer. 

Med utgångspunkt i nämnda analysmodell gjordes en första bekantskap med materialet genom att läsa 

transkriberingen flera gånger och sedan ringa in signifikanta uttalande, samtidigt fördes egna 

noteringar kring uttalanden och omkring varje intervju i sin helhet, uttalanden från varje respondent 

jämfördes och grupperades genom likheter och olikheter och kategoriserades därefter, till sist gjordes 

en jämförelse mellan kategorierna med målet i att föra ihop liknande kategorier till färre där (Dahlgren 

& Fallsberg, 1991; Fejes & Thornberg, 2015). Precis som nämns av Dahlgren och Fallsberg (1991) så 

följde inte heller denna analys en totalitär ordning utan det skedde en konstant observation och arbete 

kring material, kategorisering och indelning.   

De slutgiltiga kategorierna i empirin följer nedan. 

 Multimedia -  effekt på lärandet  

 Bildens inverkan för förståelse 

 Bildens inverkan för att minnas 

Data har analyserats i relation till tidigare forskning. Analysen påbörjades efter att den första intervjun 

genomförts och pågick kontinuerligt.  

En utmaning för dataanalysen har legat i att tolka den enskilde studentens formuleringar och koppla 

dem till en kategori. För att på bästa sätt kunna beakta detta så har materialet gåtts igenom flera 

gånger och uttalanden mellan olika studenter har jämförts. I några fall har det varit svårare att med 

stor säkerhet kunna koppla ett specifikt uttalande till en enda kategori som metodanalysen förespråkar 

(Dahlgren & Fallsberg, 1991; Fejes & Thornberg, 2015). Detta har undersökts genom att dela upp olika 

betydelser från ett uttalande, studenten kan i en semi-strukturerad intervju prata om flera saker 

samtidigt och genom att plocka fram betydelsen i varje del-uttalande så har det hjälpt 

kategoriseringen. 
 

Generalisering, validitet och reliabilitet 

Studien har beaktat generalisering, validitet och reliabilitet för att fastställa trovärdighet och kvalitet 

utifrån en kvalitativ forskningsaspekt. Termerna är vanligast inom kvantitativ forskning men frågorna 

som ligger till grund för begreppen är viktiga även i kvalitativ forskning för att kunna göra värdefulla 
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slutsatser utifrån en studie. I processen kring studien och i arbetet med rapporten så har validitet, 

reliabilitet och generalisering genomgående beaktats där hela forskningsprocessen har beskrivits så 

tydligt det går inom rapportens ramar.  

Generalisering innebär att en studies resultat kan appliceras på en liknande grupp eller studieobjekt 

som inte har ingått i studien (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). En total generalisering är svår 

att framställa i en kvalitativ studie som kräver att informanternas bakgrund, deras sociala miljö och 

informantens undervisnings miljö kan återupprepas. Inom kvalitativ forskning ser man mer till en 

förståelse för de beteenden, uppfattningar och åsikter som rör sig inom studiens sammanhang 

(Bryman, 2011). För denna studie ställs frågan om andra studenter på en teknisk högskola upplever 

samma fenomen kring bilder och lärande som framkommer här. Empirin som framkommer i studiens 

ställs mot annan forskning kring bilder och lärande och genom detta diskuteras studiens slutsatser. 

Larsson (2009) diskuterar flera metoder kring generaliserbarhet i kvalitativa studier där han bland 

annat nämner att brukaren av den forskningen som framkommer i studien kan använda forskningens 

resultat och analys för igenkänning i andra studier eller liknande händelser, och därmed sker en 

kvalitativ generalisering.  

Denna kvalitativa studies validitet berör om frågorna som ställs i studien som avses plocka fram 

informanternas upplevelser verkligen har gjort det, och om det som avses mätas har uppmätts. 

Validitet är ett begrepp som frekvent används för att beskriva kvaliteten på forskningen (Bryman, 

2011; Fejes & Thornberg, 2015). Kvalitet är enligt Fejes och Thornberg ett begrepp som visar att 

studien har genomförts noggrant och systematiskt med en väl genomförd kritisk analys där analysens 

slutsatser är väl förankrade i empirin. För att avgöra om de frågor som ställs kring studenternas 

upplevelser av frånvaro respektive närvaro av bilder i undervisningen så utgör denna rapport en del 

för att säkerställa studiens validitet och trovärdighet, i rapporten beskrivs bland annat 

tillvägagångssättet för insamlandet av material, val av analysmetod och analysen av studiens resultat 

med tidigare forskning (Bryman, 2011). Genom rapporten ges möjlighet att använda denna studies 

resultat i andra forskningssammanhang vilket då också kan stärka validiteten (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Reliabilitet berör hur pålitliga studiens mätningar är, det vill säga om studien har lyckats mäta det den 

utger sig för att göra (Bryman, 2011). För denna studie kopplas reliabilitetsfrågan till huruvida 

studenternas formuleringar av sina upplevelser motsvarar deras reella erfarenhet kring hur bilder 

påverkar deras lärande. De intervjuade studenterna fick berätta om och tänka kring tidigare och andra 

studier som de deltar i till exempel studier i gymnasiet och högstadiet, samt universitetskurser som de 

deltagit i parallellt med kursen som utgjorde undersökningsmaterialet. Detta gjordes för att se om 

informanterna hade en medvetenhet kring sitt eget lärande för att säkerställa studiens reliabilitet. 

 

Forskningsetik 

Uppsatsen och intervjuerna följde Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed, 

riktlinjerna lyfter bland annat fram forskningsobjektet i de fall det rör sig om individer och deras 

rättighet. De studenter som deltog informerades om studien och garanterades anonymitet, de 

informerades också om rätten att avbryta sitt deltagande och rätten att få ta del av 

forskningsresultatet, samt så gav de sitt samtycke för deltagande. Detta skedde enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. 

De som anmälde intresse för att delta i studien gjorde det vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället 

fick de lämna in en blankett om intresseanmälan till sin lärare som vidarebefordrade blanketten till 

mig, se bilaga 1. Vid det andra tillfället anmälde sig studenterna genom handuppräckning i ett 

klassrum med ca 25 studenter direkt till mig. Det senare tillfället kan ha påverkat upplevelsen av att 

kunna vara anonym i studien. Informanterna har avidentifierats i möjligaste mån, könsangivelse har 

till exempel inte kopplats till någon enskild student, detta har hanterats i en mer generell formulering.  
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Resultat  

Nedan presenteras resultatet i följande kategorier: Multimedia-effekt på lärandet, Bildens inverkan för 

förståelse med fokus på den konkreta instruktiva respektive den generella bildens betydelse, Bildens 

inverkan för att minnas. 

 

Multimedia-effekt på lärandet  

Intervjun började med att kursmoment nämndes och studenten gavs möjlighet att fritt berätta om vad 

denne ansåg att kursmomentet innebar och innehöll. Samtliga studenter berättade om bilder som dök 

upp i deras tankar när de hörde de enskilda kursmomenten och de kunde övergripande återge det som 

momenten hade handlat om. En student berättade väldigt levande om fysiktermen vägskillnad 

samtidigt som hen ritade med sitt finger i luften: 

”Då tänker jag främst på högtalare. Och så ritade man linjer som att man har en, två 

högtalare och så har man en punkt som man står i, beroende på var man står kommer 

ljudvågorna i olika faser. Jag tänker att man drar som en triangel och mäter längdskillnaden 

i triangeln.” (Student 6) 

I samtalet fick studenten återge hur väl denne upplevde sig lära med enbart ett av dessa medium; bild, 

text, eller berättande (tal). Ingen av studenterna upplevde att de skulle kunna lära sig det 

naturvetenskapliga ämnet genom att enbart titta på bilderna. De trodde sig inte heller kunna förstå 

ämnet lika bra om de skulle fått lära sig genom enbart berättande på en föreläsning eller läsa en text. 

Samtliga ansåg att bilden i sig tydliggör det som föreläsaren berättar om och att man behöver en 

förklaring av det som händer i bilden.  En student pratade om hur det skulle vara att endast se bilder 

matas fram på en Power Point utan någon förklaring vare sig i text eller berättande, och beskrev då hur 

hens egen fantasi fick utgöra bildens tolkning:  ”…men då kommer man nog att hitta på väldigt mycket 

själv, som när man var liten och bara hittade på vad bilderna i en serietidning visade.” (Student 4). 

Andra studenter formulerade också att de trodde att man skapade sig egna tolkningar av de olika 

fenomen som visades i bild om inte någon med kunskap i ämnet förklarade. Studenterna förklarade att 

de upplevde att det var en kombination av media som hjälpte lärandet bäst. 

 ”Jag tror det behövs en kombination vad det verkligen är. Dels att bilden kompletterar det 

som han berättar och sedan att han berättar vad bilderna säger. Det tror jag är en 

förutsättning för att man ska få en första förståelse för föreläsningen. För man, alltså alla lär 

ju ut eller undervisar på olika sätt. Vissa använder sig inte alls av bilder och vissa som bara 

har bilder utan förklarande till och inget av det är bra. Det blir svårt att förstå, så det är en 

kombination som är nästan bäst.” (Student 6). 

Bilden i kombination med bild eller text var det som diskuterades, även om bilden var det 

media lyftes fram som särskilt betydelsefull.  

”Och det ger väldigt mycket att se en bild så att jag kan säga det och att jag kan läsa, och så 

hör jag nån som säger samma sak också. Det gör väldigt mycket. Jag vet inte om, hur det är 

om hjärnan hittar på något roligt. Men att man får både synintryck och hörselintryck gör 

väldigt mycket.” (Student 2) 

Studenterna var noga med att poängtera att även om bilden var viktig för deras lärande så var 

det i kombination med text eller tal som det mesta lärandet skedde. 

 

Bildens inverkan för förståelse 

Samtliga studenterna upplevde att de inte skulle förstå momenten i det naturvetenskapliga ämnet lika 

bra utan tillgång till bilder och att de därmed inte skulle lära sig lika lätt. Några studenter trodde sig 

efter mycket möda kunna läsa sig till hur det naturvetenskapliga skulle förstås men alla uttryckte att 

bilderna hjälpte dem att förstå naturvetenskapliga fenomen. En student tittade på ett 
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processflödesschema samtidigt som hen skulle beskriva att hen förstod bättre när bilder fanns med i 

undervisningen och uttryckte det som att: ”Det hade varit mycket svårare att förstå….Att utgå från en 

text hade varit väldigt jobbigt i det här fallet.” (Student 1). En annan student beskrev en liknande 

erfarenhet där bilden lättare kunde sammanfatta ett skeende än vad ord kan göra: ”...ibland visar 

bilden enklare än vad som beskrivs i ord” (Student 6). 
 

Den konkreta instruktiva bildens betydelse 

Studenterna i denna empiri upplevde att det är konkreta instruktiva bilder direkt kopplade till 

lärandemålen som hjälper dem att förstå det naturvetenskapliga ämnet på djupet. Mer generella bilder 

som till exempel en fjäril eller en pepparkaka upplevs som att de kan hjälpa till för att förstå fenomenet 

i sin helhet men inte skapa förståelse för detaljer i en konstruktion eller detaljer i ett optiskt fenomen 

som studeras. En student beskrev hur hen upplevde att detaljerade konkreta instruktiva bilder på 

optiska vågfenomen hjälpte förståelsen för själva momentet och att de mer generella bilderna som en 

fjäril gav en upplevelse av var det naturvetenskapliga fenomenet kunde uppstå i verkligheten: 

”…bilden med fjärilen hjälper mig inte att förstå fysiken men ger en koppling till när fysiken, 

när den i vardagen beskrivs liksom. Medan de här andra bilderna förklarar hur fysiken går 

till. Så rent förståelsemässigt är de här senare bilderna bättre.”  (Student 6) 

Tre studenter nämnde spontant en positiv betydelse för lärandet då en bild presenteras stegvis på 

föreläsningen. Då en bild endast presenteras i form av slutresultatet i till exempel en optisk eller 

mekanisk händelse upplever dessa studenter det svårare att förstå ämnet som undervisades. Som 

positiva exempel nämnde studenterna inte bara erfarenheter från de naturvetenskapliga kurserna utan 

berättade också om en matteföreläsare som brukade rita grafer i olika färger på tavlan samtidigt som 

hen förklarade vilken formel som grafen avsåg och hur grafen skulle tolkas. En student betonade att 

det var lättare att förstå då något presenterades stegvis: ”Om man istället bygger på bilderna kan det 

vara lättare att förstå.” (Student 4). En student beskrev att det kunde vara förvirrande då en bild 

presenterades i sin slutgiltiga form: ”Det kan ju vara svårt att tolka en hel bild, då vet man ju inte var 

man ska börja. Det är mycket lättare om man får det i småbitar.” (Student 7). 

Studenterna upplevde också svårigheter att förstå kursmoment då flera bilder presenterades samtidigt. 

En av de Power Point-sidor som studenterna från fysikkursen fick återuppleva under intervjun hade 

fem mindre illustrationer som visade olika bitar kring optiska fenomen. Denna sida visade sig i 

intervjun bli ett exempel för hur studenterna upplevde sig ha svårt att processa mycket och olika 

information som visades samtidigt. 

”Men jag tycker att det är svårt när man får bilder på Power Point och allt det här samtidigt 

ploppar upp och samtidigt berättar, när han har snackat färdigt halva sitt om en grej då 

börjar jag fatta och då snackar han vidare om nästa. Så då har jag inte hört allting….När det 

kommer såhär, det kan komma tre såna här samtidigt då är det väldigt svårt att förstå, man 

jämför dem och så kommer det lite här och lite där.” (Student 4) 

Bilderna som fanns på samma Power Point-sida var inte tydligt avgränsade från varandra. Några 

studenter berättade att de hade svårt att hinna med att bearbeta informationen som gavs därför att de 

tittade lite på alla bilder samtidigt som de försökte förstå vad föreläsaren sa. 

 

Den generella bildens betydelse  

De mer generella bilderna som ett veteax eller en fjäril upplevde studenterna leda till att de i sina egna 

funderingar kunde koppla till ämnet eller momentet i sig. Dessa bilder influerade dem ibland till att 

tänka vidare och gräva i minnet och då kunna framkalla en formel eller beskriva fenomenet. Den 

generella bilden upplevdes inte direkt ge kopplingar till en formel eller detaljerat naturvetenskapligt 

fenomen. De generella bilderna upplevdes i undervisningsmomentet vara bra för motivationen och för 

den allmänna förståelsen kring varför just det enskilda momentet fanns med i undervisningen. En 

student uppskattade de mer generella bilderna även om hen inte såg att de tillförde något för den 
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djupare förståelsen så gav de motivation: ”Om inte den typen hade funnits så hade man kanske undrat 

varför man hade pluggat fysik.” (Student 5). En annan student beskrev att den generella bilden gav  

motivation till lärandet:  

”Den ger mig mest förståelse på varför man ska göra det här. Ibland lär vi oss jättemycket 

saker utan att föreläsaren säger vad vi ska ha det till. Det är nödvändigt med exempel, då 

finner man ju en slags mening med det. Om man bara får en formel och så får man ut ett X – 

ja varför?” (Student 4) 

En student ansåg att de mer generella bilderna förankrade momentet i verkligheten:  

”…att hon använde en pepparkaksdeg som förklaring var just det som var roligt….och det var 

ett sätt att introducera oss till den här idén om att de här funktionella enheterna finns och 

hur de fungerar….Man insåg att det var vardagskemi och även av det kan man göra arbeten 

på.” (Student 2) 

Samtliga studenter läser endimensionell matematik parallellt med de naturvetenskapliga ämnena, i 

matematikföreläsningarna förekommer bilder till största del i form av grafer och mer sällan generella 

bilder eller verklighetsförankrade bilder som övergripande visar matematiska fenomen. Nästan hälften 

av studenterna upplevde specifikt att det inte var tillräckligt mycket av generella bilder i matten. De 

berättade att de gärna hade sett mer av den typen av bilder för att kunna förankra det de lär sig genom 

formler och grafer i verkligheten.  

”Ja för ibland är det svårt att veta vad man räknar på och hur man kopplar det. Just nu 

räknar och räknar vi och det är tal på tal så man vet inte alltid vad det är man räknar på. 

Ibland får man konstruera en egen figur för att veta hur man ska tänka kring det och skapa 

sig en förståelse för vad de här siffrorna egentligen gör.” (Student 6) 

Övriga studenter formulerar inte samma direkta koppling mellan motivation och generella bilder i 

matteundervisning i ord men poängterar att matten är speciell. De berättar att i matten får man lära 

sig att nöta in för att det ska fastna.  

”Medans matten just är mer traggla faktiskt den är mer göra, du kan inte liksom få en formel 

och sen så plottra in det utan du måste på något sätt traggla det till du förstår det….Det 

händer inte första gången du håller på med problemen, formeln utan det händer kanske 

tionde gången så det är väldigt olika lärande.” (Student 2) 

Flera studenter upplevde att färger hjälpte deras lärande i den mån att färg skapade variation och 

hjälpte till att hålla uppe intresset. Här nämndes återigen en av mattelärarna som användes sig av färg 

när hen ritade upp olika kurvor i en graf, som ett positiv exempel. En student förklarade att : ”Färg 

livar upp sinnet….Mitt i boken så handlade det om färgseendet. Det kändes mycket mer livligare att 

läsa det kapitlet än resten för att de bilderna är i färg.”(Student 5). En student jämförde också 

upplevelsen av svartvita bilder med färgbilder och sa sig mer motiverad och lockad av en färgbild: 

”Förståelsen är detsamma, jag blir mer attraherad av en färgbild.” (Student 4).  

 

Bildens inverkan för att minnas 

Samtliga sju studenter mindes och kunde när de tittade på de fyra Power Point-sidorna som de hade 

sett tidigare förklara naturvetenskapliga fenomen kring lärandemoment. En stor andel hågkomst kring 

detaljer fanns kvar. Kring de bilder och moment de mindes gav de utvecklade förklaringar kring både 

fenomen och hur och när de hade lärt. Vad de lyfte och hur detaljerat de förklarade de olika momenten 

var individuellt. En student nämnde specifikt bilder som betydande för hens minne och inte bara för 

förståelsen: ”Det är lättare att komma ihåg. För man kan inte komma ihåg mycket text, men man kan 

se grejer framför sig.”( Student 3). Flera studenter berättade att de genom att titta på en bild vandrade 

vidare i minnet, där den ena minnesbilden gick vidare till nästa och på så vis kunde de plocka fram 

djupare kunskap som de hade i ett ämne. En student ansåg att bilder genomgående hjälper hen att 

minnas: ”Bilder överlag, eller liksom, alltså det kan vara bilder med text i men asså liksom jag har typ 

lätt att komma ihåg layouter och så, så det brukar hjälpa mig att komma ihåg.” (Student 1). 
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Det var inte enbart minnen kring kemi- eller fysikmoment som framkallades utan även andra 

kopplingar som kunde göras, till exempel till vad som hade hänt i närmiljön. En av bilderna 

framkallade hos en student minnen kring grupparbete och samarbetet i gruppen: ”Vi hade ett väldigt 

bra samarbete när det gällde att alltså ta sig igenom uppgifterna helt enkelt. Jag vet att vi satt och höll 

på med den här ganska länge, just den här uppgiften.” (Student 2). 

Inte alla bilder framkallade minnen och kopplingar till de naturvetenskapliga momenten. Ingen 

mindes specifikt de slumpmässigt framtagna bilderna i gråskala från fysikboken men två utav fyra 

studenter förklarade spontant ändå vilka fenomen de visade, de sa att de kunde förklara momenten 

genom att bilderna liknade andra bilder de sett i kursen. Inte heller alla bilder som visades på Power 

Point-sidorna fanns kvar i minnet. Det var individuellt vilka bilder som studenterna kom ihåg. Det vill 

säga inte någon enstaka bild kunde efteråt pekas ut som att den särskilt kommits ihåg och inte heller 

kunde någon enstaka bild från Power Point -sidorna pekas ut som att ingen mindes den.  

På en hypotetisk fråga om studenterna trodde sig komma ihåg kursmomenten om sex månader framåt 

i tiden genom att titta på de föreläsningsbilder som de hade observerat under intervjun så svarade de 

att de trodde att de skulle komma ihåg, och pekade individuellt ut bilder som de trodde sig komma 

ihåg övergripande och andra bilder de trodde sig komma ihåg detaljerat. En student trodde sig 

övergripande komma ihåg flödesscheman av processteknik: ”…jag kommer att komma ihåg 

sammanhanget.” (Student 1).  

”Ja, jag tror jag kommer komma ihåg bilderna och vilket kapitel som de är kopplade till. Sen 

så kanske det blir svårare att komma ihåg vissa uppgifter som jag gjorde på områdena. Men 

jag tror jag kommer ihåg, alltså det första intrycket.” (Student 6) 

En student resonerade kring om hen kommer att komma ihåg bilderna om sex månader samtidigt som 

hen pekar på två olika bilder och trodde sig kunna se att vissa bilder skulle sitta kvar i minnet men inte 

andra: ”Den här skulle jag nog kunna koppla ganska detaljerat men sen vet jag inte om jag skulle 

kunna koppla den där så jättedetaljerat.”(Student 2.) Två av studenterna berättade att de inte trodde 

att en bild av en fjäril om sex månader skulle göra att de först och främst skulle tänka på moment i 

fysik eftersom de ansåg att en fjärilsbild är alltför vanlig och kan kopplas till många andra saker.  

Några studenter berättade om bildkopplingar de gjort från sina gymnasiestudier som rörde direkta 

bilder de sett men också bilder i deras minne kring hur läraren gestikulerat när de lärde sig ett 

moment. 

”Det är, är alltså just minnet är väldigt intressant. I ettan på gymnasiet så läste jag kemi och 

jag har en sån tydlig bild av när min lärare ritade upp en, eller hon tog med sig en bild på en 

kopparsulfat …. och jag kommer fortfarande ihåg formeln på kopparsulfat på grund av 

detta.” (Student 2) 

En annan student berättade om studier i astrofysik i gymnasiet: 

”Sen kommer jag också ihåg astrofysik var häftigt för då fick du ju liksom när du ritade 

stjärnor och grejor, det var något väldigt stort som du räknade på. Det var några planeter. 

Jag kommer ihåg hur det var rätt häftigt man ritade upp en stjärna, till exempel om du har 

nånting en sol, en stjärna och jorden så ljuset kommer att krökas runt stora objekt, det går 

inte rakt så då ligger inte stjärnan där vi tror den ligger utan den ligger några miljoner ljusår 

åt vänster. Och då kommer man, om man pratar om solförmörkelse för då liksom så. 

Stjärnorna på natthimlen kanske inte ligger där man tror. Det är en bild jag kommer ihåg” 

(Student 5) 

Studenterna hade alltså egna bilder i minnet som de kopplade till specifika moment i tidigare 

studier av naturvetenskap som de hade läst både för mer än ett år sedan och för mer än fem år 

sedan.   
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Analys 

Studenterna upplevde att bild i kombination med text och tal påverkade deras lärande av det 

naturvetenskapliga ämnet mer positivt än om bilden inte hade funnits. Studenterna upplevde också att 

enbart bilden inte skulle kunna lära dem detaljerade naturvetenskapliga fenomen eller förklara 

formler. Det vill säga studenterna upplever en multimedia-effekt där kombinationen av mer än ett 

media i undervisning har visat sig ge upphov till ett bättre lärande än om de bara hade lärt sig med ett 

media som till exempel text. Detta sammanfaller med vad tidigare forskning kring multimedia-

effekten uppmätt där bild i kombination med text eller tal har stärkt lärandet i upp till 98% av de 

studerade fall som Levie och Lentz (1982) gått igenom. Mayer (1997, 2009) och van Genuchten et al. 

(2014) har också genom tester visat att bild tillsammans med text har en stärkande effekt på lärandet 

och på problemlösningsförmågan. Van Genuchten et al. kunde också visa på att detta kunde bero på 

att den kognitiva belastningen på hjärnan var mindre än om studenterna enbart tog till sig information 

genom text.  

Vidare upplevde studenterna att konkreta instruktiva bilder överlag som var direkt kopplade till 

kursmålens moment eller delmoment på föreläsning, eller i kurslitteraturen, hjälpte dem att förstå det 

naturvetenskapliga fenomenet eller formeln som diskuterades. Det kunde till exempel vara bilder av 

processflödesschema, bilder som visade beteende hos polariserat ljus, interferensmönster och 

brytningar. Liknande effekter har Sung och Mayer (2012) sett då de gjorde en jämförande studie 

mellan olika typer av bilder där det visades att konkreta instruktiva bilder kopplade till lärandemål 

hade större betydelse för den djupa kunskapsförståelsen än mer generella bilder.  Mer generella bilder 

som kunde visa var det naturvetenskapliga fenomenet uppstår i naturen, som till exempel ljusbrytning 

på en fjärilsvinge, upplevdes inte ge någon formelförståelse eller någon detaljerad förståelse för det 

undervisade  momentet. De generella bilderna upplevdes däremot ge mening och motivation till varför 

man skulle plugga det specifika momentet. Motivationshöjande bilder önskades av studenterna i större 

utsträckning i andra kurser där bilder användes sparsamt. Sung och Mayer betonade också att en bild 

oavsett om den var instruktiv eller till för att lätta upp stämningen gav bättre effekt än om ingen bild 

alls hade använts. När en konkret instruktiv bild funnits med som upplevs öka förståelsen så har 

instruktionsmaterialet varit designat så att en kognitiv generativ belastning uppstått hos studenten, 

vilket ökat dennes motivation och hjälpt hen att förstå (Mayer, 2009). De generella bilder som till 

exempel en fjärilsvinge, en pepparkaka eller ljusbrytning i en oljefläck som studenterna menade kunde 

vara motivationshöjande var samtliga återgivna i färg. Bilden på pepparkakan var en tecknad bild där 

pepparkakan getts mun och ögon. Plass et al. (2014) visade i sin studie att genom att använda  

utbildningsmaterial som utformats för att vara positivt emotionshöjande, där det använts varma färger 

och former fått leende munnar, påverkade studenten till att uppleva det studerade ämnet som mindre 

svårt. I Plass et al.s studie framkom det också att denna typ av emotionspåverkande design också 

ökade studentens förståelse för det som lärdes ut. Även om de ovan nämnda generella bilderna inte 

tagits med för att vara emotionshöjande så kan de falla inom ramen för den forskning som Plass et al. 

påvisar. Studenterna upplever att de får en övergripande förståelse genom de generella bilderna som 

har färg och en glad form, och de upplever också att det då är roligare att studera ämnet. Några 

studenter diskuterade också i allmänna termer att de upplevde bilder i färg som motivationshöjande.  

Flera studenter lyfte betydelsen av att då en bild presenteras stegvis så upplevs det ge högre förståelse 

än då en bild presenteras enbart i form av slutresultatet. Här finns kopplingar till den forskning som 

visar att konkreta instruktiva bilder hjälper lärandet och förståelsen. Studenterna kan här uppleva att 

en bild som enbart presenteras i sin slutgiltiga form inte är konkret och instruktiv. Sung och Mayer 

(2012) visade att det framförallt var instruktiva bilder som hjälpte studenterna till ett bättre lärande. 

Studenterna har då ett moment eller fenomen presenterats med en bild i sin slutgiltiga form själva fått 

lista ut vad det är som har varit väsentlig information, vilket har gjort det svårare för dem att förstå 

hela momentet som lärts ut. Detta skulle kunna tolkas som att studenterna vid läromomentet utsätts 

för väsentlig belastning enligt kognitiv belastningsteori. Detta menar Mayer (2009) innebär att den 

lärande kan minnas men inte få full förståelse.  
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När flera konkreta instruktiva bilder som handlade om olika moment presenterades samtidigt så 

uppfattades det som svårt att tillgodogöra sig information i den takt som föreläsaren gick igenom 

materialet. Även här kan man se hur läromaterialet belastar arbetsminnet så att det inte kan arbeta 

optimalt för att senare kunna placera kunskapen i långtidsminnet vilket i sin tur inte ger ett optimalt 

lärande (Pettersen, 2010). Detta omtalas som irrelevant belastning där det material som presenteras 

har en förvirrande effekt och hjärnan ges inte möjlighet att välja ut, organisera och integrera det som 

ska läras (Low, Jin & Sweller, 2011; Mayer, 2009). De bilder som synts på Power Point men som inte 

diskuterats för tillfället har blivit irrelevant information och har belastat hjärnans kapacitet som 

istället skulle kunna användas till att processa korrekt information. Även om bilderna senare skulle 

diskuteras så har de då föreläsaren fokuserat på någon annan bild inte varit relevanta, utan borde tas 

bort från synfältet då de inte diskuteras. Arbetsminnet har inte bara belastats med irrelevant 

information utan med väsentlig belastning, där bilder som inte har diskuterats har av den lärande fått 

selekteras bort från arbetsminnet (Mayer, 2009). 

Föreläsningar eller kurslitteratur som presenterades med bilder och text eller tal med bilder upplevdes 

också ha en positiv inverkan på hur väl studenten mindes det utlärda momentet. Studenterna fick i 

denna studie berätta om kursmoment som de hade haft två respektive sex veckor för intervjun. Detta 

kan jämföras med en studie gjord av Schweppe, Eitel och Rummer (2015) som visade att 

högskolestudenter mindes ett ämne bättre och fick ett högre testresultat om de hade haft bilder i 

undervisningen tillsammans med text än de högskolestudenter som enbart hade lärt sig via text, detta 

test skedde två veckor efter att inlärningsmomentet hade skett.  

 

Diskussion 

Studien visar att bilder i undervisning av ett naturvetenskapligt ämne på högskolan upplevs som 

positivt för lärandet då bilden används tillsammans med tal eller text och då undervisningsmaterialet 

är utformat på ett sådant sätt att det belastar arbetsminnet optimalt. Konkreta instruktiva bilder 

hjälper studenten att förstå ämnet bättre och generella bilder skapar en motivation för lärandet. 

Användande av färg i bilder upplevs som positivt och motivationshöjande. Enbart bilden skulle enligt 

studenterna inte ha gett samma positiva effekt på förståelse för det naturvetenskapliga ämnet.  

Nedan följer först en metoddiskussion som berör metoden som har legat till grund för studien, följt av 

en diskussion kring studiens resultat, förslag på var studiens resultat kan vara betydelsefull samt idéer 

för vidare forskning.  

 

Metoddiskussion  

Nedan följer metoddiskussioner utifrån Datainsamling, Urval, Generaliserbarhet, validitet och 

reliabilitet, Reaktiva effekter och Analys. 

 

Datainsamling  

Att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling ger studenten fritt 

utrymme för formuleringar, genom att använda sig av egna ord och formuleringar kan intervjun nå 

både djupare och vidare kring upplevelsen av undervisningen (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 

2015). Men den semistrukturerade kvalitativa intervjun mäter inte den grad som de positiva eller 

negativa upplevelserna kring bild eller multimedia i lärande har. Det vill säga den mäter inte hur 

mycket inverkan bilden har. Studenten kan formulera sig som att det sker en stor förändring men 

beroende på studentens val av förstärkningsord eller kännedom om sig själv så kan den faktiska 

graden ju variera från 1 % bättre upplevelse till 100% bättre än om bara text eller tal hade använts.  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
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Urval 

Grundtanken i studien var att i möjligaste mån basera urvalet så att det representerade kursdeltagarna 

baserat på ålder och kön. Då det endast var sju stycken individer som var intresserade av att delta har 

detta inte gått att påverka. Det finns en risk med att dessa sju individer inte är representativa för 

målgruppen, denna risk kan dock finnas även om urvalet hade skett helt slumpartat. 

Det låga antalet intresseanmälda kan ha berott på en oförståelse i hur man genom att ge sina åsikter 

kan påverka upplägget i framtida kurser och en generell ovilja mot att uppleva sig bli åsiktsregistrerad 

trots garanti om anonymitet. Studiens begränsning i tid rymde inte möjlighet att intervjua fler 

studenter så att antalet intresseanmälda i helhet var lågt har inte påverkat resultatet annorlunda än 

om det varit fler intresseanmälda där sex till sju utav dessa slumpartat skulle ha valts ut.  

   

Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

I denna studie är det svårt att tänka sig en generalisering då studien inte är möjlig att repetera i sin 

helhet. För att göra en likadan studie måste 7 andra studenter med exakt samma bakgrund intervjuas 

och exakt samma miljö kring lärandet återupprepas (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Med 

miljö menar jag att det krävs att föreläsaren använder samma ord i samma takt när hen pratar och 

visar bilder, att klassrummets miljö är densamma och att den sociala miljö som studenterna befinner 

sig i under lärandemomentet kan repeteras. Däremot så ställs studiens empiri mot annan forskning 

där liknande fenomen uppstått och genom detta diskuteras studiens slutsatser. 7 informanter anses 

vara ett lågt urval för att kunna dra generella slutsatser för nationell och internationell 

generaliserbarhet. Då samtliga studenter i denna studie har en positiv upplevelse av bild i lärande som 

sammanfaller med tidigare forskning kring multimedia-effekten så kan en utökad studie med ett större 

urval komma att visa på samma resultat. Vidare kan detta resultat jämföras med andra kommande 

studier och då kan en kvalitativ generalisering komma att ske (Larsson, 2009). 

Studiens syfte har varit att undersöka studenternas upplevelse av frånvaro och närvaro av bild i den 

naturvetenskapliga undervisningen, jag anser att genom de slutgiltiga analyskategorierna som 

framkommit genom uttalanden från studenterna tillsammans med studiens rapport så stärks studiens 

validitet. Bryman (2011) menar att rapporten i sig utgör en del av studiens validitet.  

Studenterna uppger sig vara medvetna om egna lärprocesser och upplevdes kunna reflektera och 

diskutera eftertänksamt kring bilder och lärande. Då det i studien inte gjorts några tester där de har 

använt sig av sina lärmetoder så kan det vara så att studenterna inte har så god kännedom om hur de 

lär sig på bästa sätt utan överskattar sin förmåga till självreflektion vilket påverkar studiens reliabilitet. 

Skulle det vara så att studien inte har mätt det den avser sig göra så bör resultatet kring den positiva 

upplevelsen av bilder i undervisning tolkas med försiktighet. Dock vill jag lyfta att min upplevelse av 

studenternas förmåga till reflektion kring sina upplevelser av lärande var att det fanns mycket 

medvetenhet. Denna upplevelse fick jag genom att studenterna inte bara berättade om hur de bäst 

lärde sig med många olika exempel utan att de gjorde det med mycket inlevelse och med personliga 

berättelser.  

 

Reaktiva effekter  

I intervjun är möjligt att jag kan ha påverkat studenterna och framkallat reaktiva effekter som till 

exempel att den som deltar i undersökningen vill göra ett gott intryck enligt något som Bryman (2011) 

nämner som försökskaninseffekten. Min ambition var att i intervjusituationen hålla mig neutral och 

öppen för studenternas åsikter och upplevelser men jag kan ha påverkat studenten genom minspel och 

nickningar under intervjun. Vid genomgång av det transkriberade materialet så upptäckte jag att jag 

vid något tillfälle uttryckt mig med orden bra och intressant när studenten berättade. Detta kan ha 

påverkat studenten till att berätta vidare kring det som jag definierat som bra och utelämnat andra 

tankar enligt försökskaninseffekten. Detta har då påverkat studien så att material som kunde ha 

påverkat resultatet inte har kommit fram. Det kan också ha påverkat studien i positiv mening så att 

studenten vågade dela med sig av djupare funderingar kring ämnet. 



17 

Analys 

Då en av utmaningarna för dataanalysen var att koppla studentens uttalanden till en enda kategori 

enligt Dahlgren och Fallsbergs (1991) fenomenografiska analysmodell, så kan det finnas en risk att 

enstaka uttalanden har hamnat i fel kategori. Jag bedömer risken som liten då materialet har gåtts 

igenom flera gånger, och att det är uttalandet som kategoriserats inte enstaka ord som formuleras av 

studenten. Det finns givetvis en risk för feltolkning av det studenten beskriver men då uppbyggnaden 

av intervjun har varit att beröra studiens syfte från flera håll där studenten fått berätta om sin 

upplevelse av bilder för lärandet både från befintliga kurser denne går och från kurser som den har 

gått tidigare, samt har fått reflektera och diskutera kring sitt lärande i stort, så bedömer jag även här 

risken som låg.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att se om studenterna själva upplever att bilden hjälper dem i sitt  lärande, 

syftet har inte varit att förhöra studenten eller bedöma om denne kan ämnet som studerats. Studien 

har således inte mätt eller testat studenternas ämneskunskaper. Studenterna har utifrån sina egna 

nuvarande studieerfarenheter och tankar kring sitt eget lärande från tidigare studier fått bedöma hur 

de upplever bildens betydelse för lärandet. En kan inte bortse från att det finns en möjlighet att test av 

studenternas ämneskunskaper hade givit ett annat resultat på studien. Resultatet skulle då kunna visa 

att studenterna inte påverkats i någon utsträckning eller att de påverkades negativt av bilder i den 

naturvetenskapliga undervisningen. En tredje möjlighet är att tester skulle kunna stärka resultatet 

genom att likt tidigare forskning kring bilder som en del av ett multimedialärande kunna visa på en 

positiv inverkan på förståelse, motivation och problemlösning precis som Levie och Lentz (1982), 

Mayer (1997, 2009) och van Genuchten, van Hooijdonk, Schüler & Scheiter (2014) påvisade.  

Studenterna upplever att de övergripande kommer ihåg ett ämne bättre när bilder tillsammans med tal 

eller text finns med i undervisningen. I studien framkom att bilder i undervisningen hjälper till att 

skapa en övergripande minnesbild av momentet i ämnet som har lärts ut.  Övergripande minnesbilder  

som ibland kan leda vidare till att studenten i tanken kan gå vidare och framkalla detaljer från 

momentet. Tidigare forskning kring multimedia-effekten har uppmätt positiva minneseffekter på 

intervall upp till två veckor efter ett inlärningsmoment (Schweppe, Eitel & Rummer, 2015). Schweppe 

et al. (2015) studien sträckte sig endast två veckor efter inlärningsmoment, i denna studie gick det i 

något fall upp till sex veckor efter det första inlärningsmomentet och studenterna upplevde sig här 

minnas genom och med hjälp av bilderna. Detta kan indikera att minneseffekten är mycket längre än 

de tidigare uppmätta två veckorna som Schweppe et al. (2015) tittade på. För att säkerställa detta 

påstående ytterligare bör tester genomföras på ett sådant sätt att man kan se till skillnader mellan 

undervisning där bild har använts med kontra där bilder inte finns med.  

Den forskning som gjordes av Schweppe et al. (2015) berörde förståelse för ämnet över tid när bild 

tillsammans med ett annat media användes i undervisning och en kan argumentera om förståelse över 

tid kan likställas med upplevelsen av att minnas. I denna studie fick studenten berätta både vad 

bilderna framkallade kring ämnet och momentet i sig, samt hur de upplevde bildens inverkan för att 

minnas. Vilket konkret innebar att de kunde återge saker som krävde någon förståelse för momentet 

som de hade undervisats i tidigare, ibland hade undervisningen skett upp till sex veckor tidigare. Vissa 

bilder framkallade inga minnen men några studenter kunde genom att de kopplade till liknande bilder 

som de mindes resonera sig fram till hur det naturvetenskapliga fenomenet fungerade. Detta skulle 

kunna tolkas som att förståelse över tid och bilders inverkan för att minnas naturvetenskapliga 

moment i viss mån kan likställas men kräver förstås vidare studier för att med säkerhet kunna 

fastställas. 

Då inte alla bilder i studien framkallade minnen kan man inte helt säkert argumentera för att bilder 

generellt är bra för att minnas ett naturvetenskapligt ämne över tid. Men då det var olika bilder som 

inte kunde plockas fram ur minnet för de enskilda studenterna pekar det snarare på individuella 

skillnader än att bilder i undervisning inte skulle vara bra för att framkalla ämnesrelaterade minnen 

eller hjälpa en att minnas ämnet bättre. För att vidare förstå varför vissa bilder framkallar minnen hos 

http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.03.001
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vissa studenter men ej hos andra krävs det ytterligare forskning, det kan också vara värt att påpeka att 

det inte enbart är bilden och talet/texten som påverkar lärandet utan också vad som i övrigt har skett i 

klassrummet, hur läraren agerar, den sociala miljön m.m. Att flera faktorer som de som nämnts ovan 

påverkar lärandet lyfter Moreno (2009) när hen i en sammanfattande studie vill visa att även då 

läromaterialet designas utifrån forskningsteorier kring kognitiv belastningsteori kan det inte 

garanteras en konstant positiv påverkan på lärandet. 

Konkreta instruktiva bilder som direkt visade ett naturvetenskapligt skeende upplevdes påverka 

förståelsen positivt och gav också en djupare förståelse. Med hjälp av bilder som till exempel visade ett 

produktionstekniskt flöde inom en kemiprocess så kunde studenterna enklare ta till sig kursmomentet. 

Mer generella bilder som en bild av en pepparkaka, en fjäril eller en oljefläck upplevdes inte påverka 

förståelsen för ett detaljerat naturvetenskapligt fenomen. Däremot upplevdes de generella bilderna i 

de flesta fall ge känslan av en möjlighet att förankra det naturvetenskapliga momentet i verkligheten 

och till något som den lärande känner till. Detta skedde inte hos alla studenter för alla bilder, det kan 

det ha berott på att studenten inte hade någon tidigare koppling till vad den generella bilden visade. 

Rias och Zamans (2013) studie visade att vid konstruktion av läromaterial så kan och bör en ta hänsyn 

till den studerandes förkunskaper för att kunna optimera dennes lärprocess. Den generella bildens 

betydelse kan därför förutom ovan nämnda motivationshöjning och hjälp till verklighetsförankring 

vara kopplad till vad den lärande har för allmänna förkunskaper och tidigare bildkopplingar. Detta 

skulle också kunna kopplas till generella teorier kring kognitiv belastningsteori, läromaterialet är 

utformat så att kunskap först går via sensoriska minnet, in i arbetsminnet och behöver repeteras innan 

det kan lägga sig i långtidsminnet, men då informationen är helt ny och kanske inte hinner repeteras 

försvinner kunskapen igen (Low, Jin & Sweller, 2011; Pettersen, 2010). En bild av en pepparkaka som 

ses av någon som aldrig har stött på en pepparkaka på en föreläsning ger förmodligen inte samma 

övergripande förståelse för ett ämne. Pepparkaka finns då inte tidigare lagrat i långtidsminnet och vid 

föreläsningen belastar bilden av pepparkakan arbetsminnet som helt ny information. Detta skulle 

kunna ske då studenter kommer från en mångfald olika bakgrunder. Pettersen (2010) talar om olika 

läro- och studiestrategier där en strategi omnämns som organiseringsstrategi, vilken han menar är 

avgörande för om en förstår vad som studeras och för att ge det som studeras en mening och en 

struktur i det en känner till. Den generella bilden i undervisning tappar sitt värde som meningsbyggare 

för det som ska läras om den som studerar inte har någon kunskap eller relation till vad den visar och 

ger då kanske inte heller någon motivation till att ämnet ska läsas. Därför kan det vara värdefullt att 

den som lär ut är noga med att förklara samtliga bilder som visas och inte tar för givet att symboler 

eller figurer förstås av alla närvarande.  

 

Även då det använts konkreta instruktiva bilder har några studenter i studien inte alltid kunnat koppla 

dessa bilder direkt till sitt eget lärande. En student har påtalat betydelsen av att då flera bilder visas 

samtidigt även om de var för sig är instruktiva så stör det lärprocessen och endast något utav 

läromomenten som bilderna är kopplade till fastnar hos studenten. Studenten beskriver detta som 

någon form av stress i lärprocessen och ett sätt att komma ifrån detta skulle vara att presentera en bild 

i taget. Alternativt kan föreläsaren tydliggöra skillnader och likheter i de moment och bilder som visas 

samtidigt på en Power Point-sida genom att berätta när hen går från en bild till en annan. På en Power 

Point-sida finns till exempel möjligheten att mata fram bilder stegvis. På så vis kan bilden upplevas 

som en konkret och instruktiv bild vilket framförallt är den typ av bild som hjälper studenten till ett 

bättre lärande (Sung & Mayer, 2012). Vilket i sin tur ger en lägre belastning på arbetsminnet och blir 

till en generativ belastning (Low et al., 2011; Mayer, 2009; Pettersen, 2010). 

Flera studenter lyfte betydelsen av att då en bild presenteras stegvis så upplevs det ge högre förståelse 

än då en bild presenteras i form av slutresultatet. Här finns utrymme för en diskussion kring vad en 

konkret och instruktiv bild kopplad till lärandemål är, och hur mycket man bör dela upp en bilds eller 

fenomens skeenden för att skapa förståelse. Jag tolkar resultatet med positivare upplevelse av lärandet 

vid stegvis bildpresentation som att det kan finnas individuella skillnader i hur man ser bilder och 

vilken typ av bildinformation man kan hantera. Detta kan ha att göra med i vilken utsträckning man 

tidigare har kommit i kontakt med liknande bilder och ämnet som lärs ut i sig, och vilken kognitiv 
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förmåga man har att processa multimediainformationen som ges. Det vill säga om arbetsminnet får 

information från enbart det sensoriska minnet eller både det sensoriska och långtidsminnet, där 

information som enbart kommer från det sensoriska minnet kräver mycket mer belastning på 

arbetsminnet (Low et al., 2011; Pettersen, 2010). En utmaning för den som föreläser eller skapar 

kurslitteratur i grundläggande kurser som ges första året på högskolan är att känna till vilka 

förkunskaper studenten har, därför skulle utveckling av föreläsningar och kursmaterial kunna ges 

utrymme för kontinuerlig progression hos både lärare och högskolan som organisation.  

Upplevelsen av bilders frånvaro respektive närvaro för lärandet av matematik är inte kopplat direkt till 

studiens syfte som i huvudsak berört bilder i naturvetenskapliga ämnen men har i 

resultatåtergivningen ett värde då studenterna själva lyfter till exempel hur en lärare använde olika 

färger då hen ritar grafer, samt så säger flera studenter att de saknar färg och bilder i färg i 

matteboken. Viss koppling av studenternas åsikter kan här göras till Plass et al.s (2014) studie där det 

framkom att användande av varma färger och emotionshöjande design kunde öka förståelse och få 

studenten att uppleva undervisningen som rolig, och därmed minska upplevelsen av att ämnet är 

svårt.  

 

Sammanfattande slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka hur högskolestudenter upplever att inslag av bilder i 

undervisningen i ett naturvetenskapligt ämne påverkar deras lärande. Detta har gjorts utifrån 

frågeställningarna: Hur upplever studenter bilder i undervisningen för det egna lärandet?, Upplever 

studenter att de skulle förstå ett ämne i samma utsträckning med enbart tal, text eller formler utan 

tillgång till bilder?, Upplever studenter sig minnas ett ämne bättre genom att bilder används i 

undervisning i kombination med tal eller med text? 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta att studien har visat att bilder tillsammans med text eller berättande i 

naturvetenskaplig undervisning på högskolan upplevs påverka studentens lärande positivt. Enbart 

bilden i sig skapar inte bättre förutsättningar för lärandet utan det är kombination av bild och text eller 

bild och tal som ger de positiva verkningarna. De positiva effekterna har framförallt skett då bilder i 

undervisningen används medvetet enligt forskning kring multimedia-effekten, och då arbetsminnet får 

arbeta i den takt som för hjärnan är hanterbart enligt forskning kring kognitiv belastningsteori. Detta 

görs genom att designa instruktionsmaterial som fokuserar på att maximera den generativa 

belastningen där studenten uppmuntras till att aktivera sitt eget tänkande kring momentet och ges 

möjlighet att enbart fokusera på detta utan yttre störningar. Konkreta instruktiva bilder är framförallt 

de bilder som hjälper studenten att förstå det naturvetenskapliga fenomenet. Mer generella bilder kan 

skapa en motivation till varför man ska läras sig olika moment. Likaså kan man genom att använda sig 

av läromaterial som påverkar studentens känslor positivt minska dennes upplevelse av att det som 

studeras är jobbigt och det kan också öka förståelse för det som lärs ut. Vid design av läromaterial så är 

det lika viktig att det utformas så att studenten inte belastar arbetsminnet där det går åt energi för att 

försöka räkna ut vad som är viktigt eller väsentligt som att den information som ges i materialet är 

relevant. Då en student som överbelastar arbetsminnet kan uppleva frustration och tappa 

motivationen för lärandet är det extra viktigt att fokusera på att göra undervisningsmaterial så att 

arbetsminnet utsätts för en generativ belastning (Kalyuga, 2012). 

Jag tror att det finns ett intresse hos den enskilde läraren att skapa den bästa lärmiljön i kurslitteratur 

och på föreläsningar. Genom att lärosätet bidrar till att ge läraren rätt verktyg för att utveckla sin kurs 

så ger man studenterna bättre möjligheter att klara sina studier inom utsatt tid. Rätt verktyg kan 

innebära att få tillgodogöra sig dokumenterad forskning kring hur bild kan användas i undervisning 

och tid att utforma sin kurs med hjälp av en kompetent stödorganisation. Precis som Richardsson 

(2011) hävdar bör läraren kunna få möjlighet att ta till särskilda tekniker för att bygga upp en kurs, där 

utformandet av kursen och läromaterialet i sig stärker och påverkar studentens lärande positivt.   

 
Genom att informera högskolestudenter om studiens resultat så kan det medvetandegöra främjande 

lärmetoder om hur denne lär sig i klassrummet och när denne tar del av kurslitteraturen. Att förstå 

bildens betydelse på föreläsning och i kurslitteraturen skulle ge dem ytterligare en positiv dimension 



20 

att beakta kring sitt lärande i naturvetenskap. När Bek (2012) omnämner Kolbs lärstilar framhåller 

han just den reflekterande observationen som en utav fyra faktorer som tillsammans utgör lärandet.  

 

Vidare forskning 

För att utveckla denna studie skulle det vara intressant att göra urvalet större. Det vill säga att antalet 

informanter ökas, där informanterna är spridda från högskolor över hela landet,  för att se om 

resultatet skulle bli detsamma. Ett liknande resultat med fler informanter skulle öka validiteten för 

denna typ av forskning och genom detta lättare kunna påverka hur bilder används i undervisning av 

naturvetenskap på svenska högskolor. 

Ett annat område att gå vidare skulle vara att genom tester över längre tid se vilka mätbara effekter 

som bild i lärande i kombination med text eller tal, inom naturvetenskapliga kurser på högskolan ger. 

Informationsmaterialet som då ges ska vara konstruerat enligt framforskade metoder kring 

multimedia-effekten och kognition. Mätbara resultat tenderar inom tekniska högskolor få en högre 

validitet än resultat i beteendevetenskapliga studier. Genom mätbara resultat som kan visa på 

multimedia-effekter över lång tid kan det då visa hur undervisningsmaterial med bilder kan hjälpa 

lärare och studenter till ett effektivare lärande. 

Vidare ser jag efter att ha genomfört denna studie så skulle det vara intressant att undersöka hur man 

kan göra ämnet universitetsmatematik mer motivationshöjande genom att använda fler bilder och fler 

bilder med färg i undervisningen. Matematikkurserna är i många fall de kurser som studenter på 

tekniska högskolor har svårast för. Genom att undervisa med bilder påverka motivationen för lärandet 

kan det också hjälpa studenten att plugga tillräckligt hårt så att denne tar sig igenom sina studier och 

tar examen inom utsatt tid.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Uppsats i pedagogik – tacksam för din hjälp 

 

I min uppsats i pedagogik ska jag genomföra en studie kring högskolestuderandes upplevelse av vissa 

elements betydelse i undervisning, och jag vill jättegärna ha din hjälp genom att du deltar i en intervju 

när du har avslutat kursen XX. 

Intervjun tar ca trettio till fyrtio minuter och berör om du upplever vissa moment i undervisningen kan 

påverka din förståelse för ämnet du studerar och/eller hur väl du minns ämnet. 

Om du väljer att delta så är du helt anonym, du får ta del av studiens resultat och du kan när som helst 

avsluta ditt deltagande om du känner att du inte längre vill vara med i enlighet med vetenskapliga 

rådets regler. 

Studien kan hjälpa andra högskolestuderande att bli medvetna om förhållandet mellan sitt eget 

lärande och hur undervisningen är upplagd. Studien kan också vara till hjälp för lärare, när de 

planerar sin undervisning, för att hjälpa studenten att både minnas och förstå ämnet. Detta skulle då 

öka möjligheten till att klara av studierna till en väg mot en akademisk examen inom utsatt tid. 

 

Jag besvarar gärna frågor om studien och din medverkan. Du når mig genom kontaktuppgifterna 

nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Carola 

 

Carola Persson 

E-post XYX@ZZZZZZZ 

Telefon 07XX-YYYYYY 

 

 

Intresseanmälan 

Studie i pedagogik, intervju 

 

Jag kan tänka mig att bli intervjuad för studien. 

Jag heter: 

Min e-post: 

Mitt telefonnummer:  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide sidan 1(2) 

Jag börjar med att presentera mig, syftet med uppsatsen, forskningsetik 

 

Intervjuobjektets ålder, kön, namn registreras  

 

Skulle du vilja berätta lite om kursen XXXXXX? 

Är det något särskilt du kommer ihåg från kursen? 

 

Minns du vilka bilder som visades i samband med något av dessa moment  

 Funktion a (egentligen nämns konkreta moment i intervjun men för att behålla så stor 

anonymitet som möjligt för intervjuobjektet återges de inte här) 

 Funktion b 

 Funktion c 

 

 

Vad tänker du på när du tittar på dessa bilder (jag visar fyra bilder som använts i undervisning i 

kursen)? 

 

Hur upplever du att man använt sig av bilder i undervisningen på kursen  XXXXXXX? 

Varför tror du att man har använt bilder i föreläsningarna? 

 

Deltar du i annan undervisning där man använder sig av bilder?  

Hur använder man sig av bilder i den undervisningen? 

 

Deltar du just nu i någon sådan undervisning där man bara har texter och formler på föreläsningarna?  

 

Upplever du någon skillnad i hur du tar till dig kunskap i ett ämne där man använder bilder i 

föreläsningen jämfört med när man inte gör det, du får gärna tänka på hur det var när du gick på 

gymnasiet? 

Minns du hur man använde sig av bilder i gymnasiet? 

Hur påverkade det ditt lärande? 

 

Om jag skulle visa dig bilderna vi sett om sex månader, tror du att du skulle minnas momentet ni läst 

om då? 

Hur tror du att bilder kan påverka din upplevelse av hur du minns ett ämne? 

 

Är det några särskilda typer av bilder som du upplever hjälper dig att förstå ett ämne?  

Hur tror du att bilder kan påverka din upplevelse av hur du förstår ett ämne? 
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Intervjuguide sidan 2(2) 

Har du tidigare reflekterat eller funderat kring hur du lär dig? 

Har du tidigare erfarenhet av att koppla ihop bilder med ditt lärande? 

 

Tror du att det är något som du skulle kunna använda dig av när du studerar på egen hand? 

Kan du komma på andra metoder som du upplever hjälper dig för ditt lärande? 

 

Är det något som du tycker jag borde ha frågat om men som jag inte har gjort? 

 

Tack och avrundning, fråga om de har några frågor. 
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Bilaga 3 - Exempelbilder 

 

Interferensfärger i oljefläck  

 

 

 

 

 

 

Anton - Own work. Licensed under CC BY 2.0 Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oelfleckerp.jpg#/media/File:Oelfleckerp.jpg 

 

 

 

Cirkulärt, linjärt och opolariserat ljus 

 

 

 

 

 

 

 

Dave3457 Own work. Public Domain Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Circular.Polarizer_Cr

eating.Left.Handed.Helix.View.svg  

 

 

 

Polarisering genom reflektion 

 

 

 

 

 

 

ChrisHodgesUK Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brewster_window.svg 


