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Sammanfattning 

Vi har i vår examensuppsats genomfört en kvantitativ innehållsanalys av all text i matematikuppgifter 

i första kapitlet i åtta matematikläroböcker ämnade för årskurs 1. Syftet med studien har varit att 

undersöka språkets betydelse för elevers matematiska inlärning med hjälp av en lärobok, med fokus 

på skriftspråket. Syftet har även varit att undersöka hur mycket text det förekommer samt hur stor del 

av det textinnehåll som första kapitlet i läroböcker uppvisar som kan anses tillhöra vardagsspråket, 

skolspråket och det matematiska språket (bestående av både ord och symboler). Till vardagsspråket 

hör de ord som vanligtvis används i vardagliga situationer medan skolspråket är det språk som 

förekommer i skolan och i undervisningssituationer. Det matematiska språket är det språk som 

förekommer inom matematikämnet. 

 

I studien är utgångspunkten att språket är en grundförutsättning för lärande och kunskapsutveckling, 

vilket i denna studie innebär att eleverna bör förstå texten för att kunna ta till sig av dess innehåll och 

utvecklas inom ämnet. Studiens resultat visar att eleverna bör ha viss kunskap i alla de tre språkliga 

kategorierna, det vill säga vardagsspråket, skolspråket och det matematiska språket, för att kunna 

tillägna sig innehållet i matematikläroböckernas första kapitel. Resultatet visar att kategorin 

vardagsspråk utgör den högsta procentuella andelen ord i samtliga läroböcker medan skolspråket 

utgör den lägsta procentuella andelen ord i samtliga läroböcker. Men vid en inkludering av 

matematiska symboler till det matematiska språket visar dock resultatet att det matematiska språket 

dominerar i majoriteten av läroböckerna. Ytterligare visar resultatet att läroböckernas första kapitel 

innehåller stor variation i förekomsten av ord, andelen olika ord och antalet symboler samt variation i 

förekomsten av ord inom de tre  analyserade kategorierna, vilket innebär att kravet på elevernas 

språkliga kunskaper varierar utifrån vilken lärobok läraren väljer att använda i undervisningen. 

 

Nyckelord; läroboksanalys, språk, vardagsspråk, skolspråk, det matematiska språket, 

matematikläroböcker, årskurs 1.  
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1. Inledning 
Under våra år på lärarprogrammet har vi upptäckt och fått kunskap om hur viktigt språket är för 

lärande och kunskapsutveckling. Att integrera språk i all ämnesundervisning har varit en kontinuerlig 

utgångspunkt i alla våra kurser och därav föddes initialt ett intresse av att undersöka det faktiska 

språket som förekommer i ämnesundervisning.  

 

När vi haft verksamhetsförlagd utbildning har vi även lagt märke till att lärare ofta utgår ifrån 

läroböcker vid planering och genomförande av undervisning, framförallt inom matematikämnet. Vi 

har, utifrån egna erfarenheter, upplevt detta tämligen problematiskt på lågstadiet eftersom många 

elever på lågstadiet ännu inte kan läsa eller behärska det ämnesspråk som förekommer inom 

matematikämnet. Trots att läraren förklarar ämnesspecifika ord och vilka uppgifter som ska 

genomföras under lektionen har vi upplevt att eleverna vid upprepade tillfällen räcker upp händerna 

för att ställa frågor kring just vad som står i texten. Med den här erfarenheten bakom oss uppkom ett 

intresse av att undersöka språkets betydelse för matematikinlärning, med fokus på vilken mängd ord 

eleverna behöver läsa och förstå i matematikläroböcker för att kunna ta till sig och bemästra det 

matematiska innehållet. 

 

Att dagens matematikundervisning till stor del baseras på läroböcker, styrker Lindström och Pennlert 

(2009) som menar att matematikundervisning ofta baseras på just läroböcker. De nämner att 

lärobokens starka roll i undervisningen leder till att lärarens val av matematikläroböcker kan ses som 

ett ställningstagande om vad som anses prioriterat att ingå i matematikundervisningen (Lindström & 

Pennlert, 2009:43). Det är därför relevant att undersöka innehållet i läroböcker med fokus på språket. 

Skolverket (2012b) tar upp att all undervisning i skolan ska genomsyras av språk vilket även det 

stärker vikten av att undersöka språket i ämnesundervisning. Skolverket nämner i deras 

kunskapsöversikt Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (2012b) att språket 

bör utvecklas och användas i all undervisning för att på ett gynnsamt sätt stötta alla elever i deras 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2012b:7-8). Att språkkunskaper och kunskapsutveckling hänger ihop 

är det många forskare som är överens om (Löwing, 2004:135; Wedin, 2011:116), och däribland även 

betydelsen av språkkunskaper för att utvecklas inom matematikämnet (Dyrvold, 2015:6; Häggblom, 

2000:43; Malmer, 2002:45; Svensson, 2003:14). Det blir därför högst relevant att undersöka 

innehållet i matematikläroböcker med fokus på språket. Den här studien undersöker därför 

läroböckernas textinnehåll genom att analysera förekomsten av ord, andelen olika ord samt 

matematiska symboler i åtta olika matematikläroböcker ämnade för årskurs 1. För att undersöka vilka 

krav läroböckerna kan sägas ställa på elevernas språkliga kunskaper kategoriseras orden som 

förekommer i läroböckerna in i tre separata kategorier: vardagsspråk, skolspråk och det matematiska 

språket. 
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Det kan vara svårt för lärare i matematikämnet att avgöra om svårigheter som elever upplever inom 

ämnet beror på språket eller om ämnesinnehållet i sig är för svårt. Svårigheter som elever möter kan 

bero på att lärobokens instruktioner eller uppgifter är för svåra eller för kortfattat formulerade och det 

kan även bero på att läroboken innehåller många ämnesspecifika ord, vilka kan vara okända för eleven 

och därmed göra det svårt för eleven att förstå bokens innehåll (Skolverket, 2012a). Det gör det än 

mer relevant att undersöka möjliga språkliga svårigheter inom matematikämnet för att på så sätt stötta 

lärare i deras undervisning och i valet av lärobok. 

1.1 Ansvarsfördelning 

Studien är gjord och skriven utav två författare, viss del av studien har dock kommit att delas upp 

mellan de båda författarna. Vid analysen av de åtta läroböckerna har författarna analyserat fyra 

läroböcker var. Författaren Malin Pettersson har analyserat: Matte Direkt Safari 1A (2011), Singma 

matematik 1A (2016ab), Pixel matematik 1A (2015) och Koll på matematik 1A (2014). Författaren 

Kajsa Sundström har analyserat: Favorit matematik 1A (2012), Mera Favorit matematik 1A (2013), 

Prima Matematik 1A (2014) och Mondo matematik 1A (2016). Analyserna har därefter bearbetats av 

båda författarna för att i högsta möjliga grad minimera fel och därmed skapa ett resultat med god 

validitet (Bell, 2006:117). Det egenskapade kodschemat med dess instruktioner samt ordlistan är 

producerade av båda författarna.Vid sammanställandet av studien och dess resultat har båda 

författarna hjälpts åt och skrivandet har skett tillsammans. Alla avsnitt är därför genomarbetade av 

båda författarna.  
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2. Bakgrund 
God språkutveckling kan ligga till grund för att utveckla ett brett ordförråd, vilket är av vikt för alla 

elevers skolframgång. Ett stort ordförråd leder till lärande medan ett mindre ordförråd kan hämma 

elevernas kunskapsutveckling (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007:38; Wedin, 2011:115). 

Ordförrådet som förekommer i läroböcker kan för elever som inte innehar ett tillräckligt utvecklat 

ordförråd orsaka stora svårigheter. Både ord som i allmänhet är nya för eleverna och välbekanta ord 

kan orsaka problem i läroböcker. Välbekanta ord, det vill säga ord som eleverna känner till, kan ha en 

konkret och avgränsad betydelse i vardagliga sammanhang samtidigt som ordet i skolsammanhang 

kan få en mer abstrakt betydelse (Lindberg, 2006:67). För att kunna utveckla språkkunskaper ämnade 

för olika sammanhang poängterar Liberg (2010:54) betydelsen av ett stort ordförråd. Det krävs 

utvecklade språkkunskaper i undervisningsspråket inom matematikämnet eftersom 

matematikuppgifter vanligen består till viss del av text, och det kräver att elever kan förstå och ta till 

sig innehållet i texten för att kunna lösa uppgiften och därefter utvecklas inom matematikämnet 

(Frisk, 2009:13). I läroplanen för grundskolan (2016) finns det beskrivet att skolans 

matematikundervisning ska syfta till att eleverna utvecklar en förmåga att kommunicera matematik i 

både vardagliga- och matematiska sammanhang (2016:47). Det är därmed av vikt att de läroböcker 

som används i matematikundervisningen bidrar till att eleverna ges möjlighet till att möta och 

utveckla ett varierat språkbruk. 

 

Det kan ses som att matematiken har ett eget språk (Löwing, 2004:122), där det förekommer 

karaktärsdrag specifika för ämnet (Häggblom, 2000:11). Häggblom (2000) menar att matematikens 

specifika karaktärsdrag har stor betydelse för inlärningen av ämnet och för matematikundervisningen i 

sig. Ett karaktärsdrag inom matematiken, menar Häggblom, är skapandet av begrepp, där språket, 

både de talade språket och symbolspråket, får en betydande roll. Häggblom (2000) tar upp språket 

som en hjälp för eleven att bemästra matematikens specifika begrepp och karaktärsdrag samt för att 

utveckla argumentationsförmåga, vilken Häggblom menar att eleverna utvecklar genom att 

argumentera för lösningar av matematiska problem. Ett ytterligare karaktärsdrag inom matematiken 

menar Häggblom (2000) är dess krav på konkret och abstrakt tänkande som måste korrelera för att 

man ska kunna utveckla matematiska förmågor. Hon tar även upp språket som en hjälp för eleven att 

kommunicera sin förståelse av ämnet, däribland matematikens eget språk. Att matematiken har ett 

eget språk gör att eleverna samtidigt som de ska lära sig ny kunskap också bör utveckla ett nytt 

abstrakt ämnesspråk, vilket är särskilt svårt för andraspråkselever (Gibbons, 2013:37). Termen 

andraspråkselev används ofta i forskning som en beteckning för de elever som undervisas på sitt 

andraspråk (Gibbons, 2013; Olvegård, 2004; Skolverket, 2012b). Gibbons (2013:32–33) menar att en 

elev som inte har undervisningsspråket som sitt modersmål, inte har utvecklat ett tillräckligt språk 

som skolans undervisning kräver, vilket kan leda till att andraspråkselever kommer efter sina 
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jämnåriga kamrater i lärandet. Om matematikens symbolspråk, de nya begreppen och de specifika 

karaktärsdragen dyker upp i samband med undervisningen i matematikämnet gynnas både tillägnandet 

av kunskapsstoffet och språkinlärningen för alla elever (Gibbons, 2013:175). 

 

Matematikämnet anses betydande i samhället. Kunskapsutveckling inom matematikämnet och att 

inneha goda resultat i matematikämnet anses vara viktigt för individ och för landets utveckling 

eftersom matematiken betraktas som en bas för den vetenskapliga utvecklingen i landet (Häggblom, 

2000:4; Norberg, 2014:2). Matematikämnets vikt syns även i att ämnet har en hög prioritet bland 

skolämnen, menar Häggblom (2000). Även Norén (2010:25) poängterar matematikens betydelse i och 

med att elever som lämnar grundskolan måste ha minst godkänt i ämnet för vidare studier. 

 

Då matematikundervisningen idag i hög grad styrs av läroböcker påverkar därmed läroböckernas 

innehåll till stor del vilka uppgifter eleverna arbetar med under lektionen samt vilket språk de möter 

inom matematikämnet (Johansson, 2006:24–25; Löwing & Kilborn, 2008:31). Malmer (1990) 

påpekar därför att det är av vikt att observera läroböckernas språkbruk, så att läroböckernas språkliga 

innehåll ger de möjlighet till att utveckla ett varierat språk (Malmer, 1990). Eftersom den 

kommunikationen som förekommer inom matematikämnet oftast sker med hjälp av en lärobok, kan 

elevernas möjligheter till att utveckla ett ämnesspråk inom matematik utmanas (Löwing & Kilborn, 

2008:31). Matematikundervisningens fokus vid läroböcker kan leda till att läraren vid valet av vilken 

lärobok som ska användas i undervisningen även gör ett val kring vad som bör ingå i undervisningen 

(Lindström & Pennlert, 2009:43), vilket kan tänkas höja kraven på lärarens val av 

matematikläroböcker då det idag inte sker några statliga granskningar av läroböckers innehåll  

(Johansson & Harrie, 2009:103). Granskningar av läroböckers innehåll utfördes dock i Sverige fram 

till början av 1990-talet. Dessa syftade till att granska läromedel och deras innehåll i flertalet ämnet, 

däribland matematikämnet, med syfte att kontrollera att läromedlen utgick ifrån gällande 

undervisningsplan (Johansson & Harrie, 2009:53). 

2.1 Definition av centrala begrepp 

Lärobok är en tryckt bok innehållande en redogörelse av ett specifikt ämne i skolan. Lärobok är det 

begrepp som används i denna analys för att precisera att det är en tryckt bok som har analyserats. 

Begreppet läromedel används inte då det är ett vidare begrepp som innehåller många olika sorters 

pedagogiska texter och artefakter. 

 

Ord förklarar Järborg (2007) är de enheter som man möter i en text (Järborg, 2007:61) och det är den 

definitionen på ord som används i denna innehållsanalys. Vidare skriver Järborg att ord inom 

skriftspråket avgränsas från varandra med mellanrum eller blanksteg (Järborg, 2007:66). Dock finns 

det undantag exempelvis egennamn såsom personnamn, geografiska namn eller namn på företag, 
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vilka inte går att finna i en ordbok och då inte ska räknas som ord. Även siffror, teckenföljder, tal och 

förkortningar undantas från definitionen av ord (Järborg, 2007:67). Siffror kommer i vår analys 

istället att räknas som symboler. 

 

Vardagsspråket är det språk som eleverna ofta har med sig innan de börjar i skolan. Det är det språk 

som används i spontana samtal med kamrater, familj och andra bekanta. Vardagsspråket används ofta 

för att beskriva känslor och upplevelser (Gibbons, 2013:29; Häggblom, 2000:15; Skolverket, 

2012b:36). 

 

Skolspråket är det språk som eleverna möter i undervisningen och som används i skolmiljön. Eleverna 

kommer vanligen i kontakt med skolspråket i mötet med läroböcker och andra ämnesspecifika texter i 

skolan. Skolspråket är abstrakt och det är påverkat av skolans kursplaner (Lindberg 2006:59; 

Skolverket, 2012b:35). 

 

Ämnesspråk är de olika språk som skolspråket består av. Ämnesspråk är det språk som förekommer i 

skolans olika ämnen, där varje ämne har ett eget ämnesspråk (Skolverket, 2012b:38). 

 

Det matematiska språket är det ämnesspråk som används inom matematikämnet. De ord och begrepp 

som är specifika för matematikundervisningen utgör det matematiska språket (Löwing, 2004:122; 

Häggblom, 2000:15). Utöver specifika ord och begrepp består det matematiska språket även av 

symboler bestående av siffror och specifika tecken. 

2.2 Avslutande kommentarer 

All undervisning i den svenska skolan bör genomsyras av språkinlärning, det eftersom att språket 

ligger till grund för lärande och kunskapsutveckling (Löwing, 2004:135; Skolverket, 2012b; Wedin, 

2011:116). Precis som tidigare nämnts i inledningen (se avsnitt 1 Inledning), genomsyras 

matematikundervisning idag till stor del utav läroböcker och det ställer krav på att 

matematikläroböcker utöver att förmedla ämneskunskap också förmedlar ett språkbruk som gynnar 

elevernas språkinlärning. Språkbruket som matematikläroböckerna framställer bör stötta elevernas 

utveckling av ett varierat ordförråd (Malmer, 1990:40).  
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3. Forskningsöversikt 
Följande forskningsöversikt kommer inledningsvis att presentera forskning rörande språkets betydelse 

för inlärning av matematikämnet. Därefter följer en redogörelse om hur språk anpassas beroende på 

sammanhang, vilket delas upp i tre kategorier: skolspråk, vardagsspråk, och det matematiska språket. 

De tre kategorierna som berörs i forskningsöversikten kommer även att beskrivas mer ingående under 

avsnitt 4.3 Språkliga kategorier. Vidare kommer forskningsöversikten att redogöra för forskning kring 

utmaningar inom matematikämnet och lärobokens roll i undervisningen. 

3.1 Relationen mellan matematik och språk 

Språket har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling (Löwing, 2004:135; Wedin, 2011:116) 

och flera forskare är överens om att det finns en stark koppling mellan matematik och språk (Dyrvold, 

2016:6; Häggblom, 2000:43; Malmer, 2002:45; Svensson, 2003:14). Matematikuppgifter innehåller 

ofta skriven text och det gör språket till en stor del av matematikämnet (Dyrvold, 2016:58), att kunna 

lösa textuppgifter tillhör matematikens grundkunskaper (Häggblom, 2000:60). Anneli Dyrvold menar 

att man måste vara matematiskt läskunnig för att bli skicklig inom matematiken och hon menar att det 

ofta är bristen på kunskap inom det matematiska språket som kan skapa svårigheter inom ämnet 

(Dyrvold, 2016:58). Matematiken kan därmed anses vara ett eget ämnesspråk, det matematiska 

språket, som bör förstås för att kunna tillämpa sig matematiken. Dyrvold presenterar tre olika synsätt 

på relationen mellan matematik och språk. Det första synsättet innebär att matematiken, med dess ord 

och symboler, kan ses som ett språk och därmed kan matematikens eget språk ses som ett nytt språk 

att lära sig, man behöver därmed lära sig matematikens språk för att förstå matematiken. Det andra 

synsättet innebär att matematik har ett språk, ett språk som är en del av ämnet. Det är av vikt att man 

har en viss förståelse i detta språk för att kunna kommunicera matematik. Det tredje synsättet Dyrvold 

presenterar är att språket kan ses som en del utav matematikämnet, där man måste inneha en 

matematisk läskunnighet för att kunna tolka och använda matematiken i olika sammanhang (Dyrvold, 

2016:6-7). Gemensamt för alla tre synsätten är att matematik och språk inte går att åtskilja och 

därmed kopplas den matematiska förmågan ihop med läsförmågan. Dyrvold hävdar i sin avhandling 

(2016) att språket innehar en viktig roll inom matematik. I den undersökning hon genomfört i sin 

avhandling har hon utgått ifrån det andra synsättet, att matematiken har ett språk. Undersökningen 

syftar till att undersöka vilka svårigheter inom matematikämnet som kan kopplas ihop med språkliga 

svårigheter (Dyrvold, 2016:58). Hennes resultat visar att en del matematiska svårigheter kan kopplas 

till språkliga svårigheter, exempelvis visar hennes resultat på att en text eller uppgift blir svårare att 

förstå om den innehåller vissa specifika olika kombinationer av semiotiska resurser. Semiotiska 

resurser är olika typer av verktyg man kan skapa mening med, exempelvis innehåller matematikämnet 

de semiotiska resurserna naturligt språk och matematikens egna notationer (matematikens eget språk). 

Det innebär att en uppgift som innehåller olika kombinationer av semiotiska resurser är svårare att 
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förstå än en uppgift som enbart består av en semiotisk resurs. Matematikämnet kan bestå av uppgifter 

bestående av två semiotiska resurser kombinerat (naturligt språk och matematikens språk) och dessa 

uppgifter kan därmed vara svårare att förstå än uppgifter som enbart består av en semiotisk resurs. 

Dyrvold (2016) poängterar dock att det inte går att dra en slutsats att ett större antal olika semiotiska 

resurser i en uppgift leder större svårigheter, utan poängterar att hennes resultat enbart visar att vissa 

kombinationer av semiotiska resurser är svåra. Hennes resultat visar även på att uppgifter med många 

ovanliga ord ställer högre krav på elevernas läsförmåga än de med färre, vilket hon menar kan leda till 

att det inte blir matematiken som övas utan snarare läsförmågan (Dyrvold, 2016:61-63). 

 

Norén (2010) poängterar vikten av att elever använder språket inom matematikämnet. Norén 

(2010:58) menar att användningen av språket gynnar både elevens förståelse av ämnet och 

språkutvecklingen. Idag baseras matematikundervisning till stor del på tyst arbete i 

matematikläroböcker, vilket inte gynnar språkutvecklingen. Språkutvecklingen gynnas inte eftersom 

tyst arbete kan leda till missförstånd av viktiga begrepp och strategier (Löwing, 2004:121). För att 

kunna utveckla ett matematiskt tänkande och för att kunna förhålla sig till matematikämnet är en 

progression i språkutveckling nödvändig. Bergqvist och Österholm (2014) menar att både 

matematiken och det matematiska tänkandet ingår i den språkanvändning som finns inom 

matematikämnet (2014:27). Det är därför viktigt att de matematikläroböcker som läraren väljer att 

använda i matematikundervisningen, förmedlar ett rikt och korrekt matematiskt språk så att 

missförstånd kan undvikas (Häggblom, 2004:151; Malmer, 2002:49). 

 

Ämnesspråket inom matematiken kan innebära särskilda svårigheter eftersom det innehåller många 

specifika termer och begrepp ämnade för just matematikämnet (Löwing 2004:120,125; Svensson 

2003:14). Svensson (2003) har gjort tester kring relationen mellan matematik och läs- och 

ordförståelse, vilka visar en stark relation mellan språkkunskaper och matematiska färdigheter. 

Samtliga tester visar att elever med svenska som andraspråk presterade betydligt sämre i matematik 

samt på läs- och ordförståelse tester än elever med svenska som modersmål. Ordförståelsen var den 

faktor som visade tydligast korrelation med matematikämnet (Svensson, 2003:16), vilket tyder på att 

elever med möjliga bristande språkkunskaper har större svårigheter med att klara matematikämnet 

(Svensson, 2003:14). Häggblom (2000:275) och Norén (2010:24) poängterar också att elevers resultat 

i matematikämnet påverkas av elevernas språkkunskaper. Ordförståelsen påverkas av elevernas 

språkkunskaper och ett stort ordförråd ligger till grund för att klara av matematikämnet, eftersom det 

krävs ett rikt vokabulär för att förstå och avläsa de matematiska texterna (Svensson, 2003:16). Det kan 

kopplas till Dyrvolds resultat, där texter innehållande ovanliga ord är svårare att förstå, vilket kan bero 

på ett bristande ordförråd hos eleverna (Dyrvold, 2016:62-63). Eftersom svårigheter i 

matematikämnet och språkkunskaper hänger så nära samman, är det viktigt att elever med 
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språksvårigheter får den hjälp de behöver för att utveckla ett korrekt ämnesspråk och för att kunna 

utveckla sin förståelse för ämnet (Löwing, 2004:117; Svensson, 2003:16). 

 

Bergqvist och Österholm (2014) redogör för betydelsen av att beskriva matematiska begrepp och de 

menar att det är innebörden av begreppen som ska ligga i fokus och inte dess korrekta benämning. De 

nämner att vikt bör läggas vid att förklara skillnaden på begrepp som inte fungerar synonymt med 

varandra och att mindre vikt bör läggas på att förklara skillnaden mellan begrepp som innehar samma 

betydelse. De menar exempelvis att det inte anses nödvändigt att göra skillnad på begreppen plussa 

och addera då de fungerar synonymt. De menar att addera är det mer korrekta matematiska 

ämnesordet för plussa som i deras mening beskriver samma fenomen. De menar istället att vikt bör 

läggas vid att skilja på begrepp som inte fungerar synonymt exempelvis begreppen kvadrat och 

fyrkant som innehar olika betydelser (Bergqvist & Österholm, 2014:28). Till skillnad från Bergqvist 

och Österholm (2014) som menar att man kan använda olika ord för att beskriva samma sammanhang 

menar Sfard att om orden i ett matematiskt sammanhang ändras, så ändras också matematiken i sig 

(Sfard, 2007:571). För att ett sammanhang ska anses vara matematiskt måste matematiska ord 

användas och för att kunna ta till sig matematiken måste elever lära sig dessa matematiska ord. De 

matematiska ord som Sfard (2007:7) tar upp kan vara ord eleverna sedan tidigare har stött på, såsom 

exempelvis triangel och fyrkant, men också ord som är helt ämnesrelaterade och enbart förekommer 

vid matematikundervisningen i skolan. Sfard (2007:7) beskriver att matematiska ord kan förekomma i 

olika sammanhang, både i matematiska sammanhang och icke matematiska sammanhang, och det är 

därför viktigt att tolka ordet utifrån det specifika sammanhanget och därefter avgöra ordets betydelse. 

Alltså, menar Sfard (2007:7), att ordets betydelse beror på dess användning i sammanhanget. 

3.2 Vikten av att kommunicera matematik 

Flertalet lärare har problem med att kommunicera matematik med sina elever (Löwing & Kilborn 

2008:28; Olvegård, 2004:2) och det beror till stor del på att matematikundervisningen i hög grad styrs 

av läroböcker (Löwing 2004:118; Löwing & Kilborn, 2008:31). Att kommunikationen inom 

matematikämnet oftast sker med en lärobok förespråkas varken av Svensson (2003) eller av Olvegård 

(2004). Olvegård (2004:2) menar att svårigheter för elever ofta uppstår när eleverna på egen hand 

arbetar med läroböcker eftersom viktiga ord och begrepp då kan missförstås. Att elevernas främsta 

kommunikation inom matematikämnet sker via en lärobok ställer höga krav på att läroboken 

förmedlar rätt språkbruk till eleverna för att undvika att felaktiga tolkningar uppstår (Lindström & 

Pennlert, 2009:43; Löwing 2004:117–118). Svensson (2003) menar att enskilt arbete i en lärobok kan 

utelämna vissa språkliga dimensioner, då vissa dimensioner kanske inte finns angivna i läroboken. 

Ytterligare kan enskilt arbete leda till att elever som har svårt att ta till sig språket i boken inte 

utvecklar sitt matematiska kunnande i samma takt som kamrater som förstår språket (Svensson, 

2003:16). De fåtal gånger som eleverna ges möjlighet till att kommunicera muntligt under 
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matematikundervisningen, används enligt Löwing (2004) endast ett fåtal ord. Det leder till att den 

muntliga kommunikationen sällan ger eleverna möjlighet att använda det matematiska språket i någon 

djupare diskussion (Löwing, 2004:119; Löwing & Kilborn 2008:31). Bristen på muntlig 

kommunikation under matematikundervisning ställer därför höga krav på att matematikläroböcker bör 

förmedla ett korrekt matematiskt språk så att elevernas språkutveckling inom matematiken gynnas 

(Löwing, 2004:117–118). Det är, som lärare, viktigt att ge alla elever goda möjligheter till 

språkutveckling, där de möter språk på en relevant nivå, det vill säga på en nivå som de kan förstå 

men som ändå inte ligger vare sig på en för låg eller på en för hög nivå (Wedin, 2011:96). För att 

bidra till utvecklingen mot en mer jämställd och demokratisk skola, där alla elever ges samma 

möjlighet att nå målen utifrån till exempel deras egna språkliga kunskaper, behöver läraren ha 

kunskap kring elevernas förutsättningar samt matematikens olika språkliga dimensioner för att kunna 

stötta alla elever och ge alla elever samma möjliga förutsättningar till att nå samma mål (Lindberg 

2006:59; Skolverket, 2012b). 

3.3 Språk i olika sammanhang 

Språket, bland annat det skrivna och det muntliga, påverkas och anpassas utifrån det sammanhang 

som det används i (Skolverket, 2012b:20). Det leder till att det krävs olika strategier för att kunna 

delta i olika samtal samt för att förstå och tolka olika texter (Skolverket, 2012a:19). Det gäller såväl 

innanför skolans väggar som utanför. Det är inte helt lätt att skilja dessa språk och deras skiftande 

strategier åt, men Skolverket (2012b:35) beskriver det språk som används i vardagliga situationer som 

vardagsspråket och det språk som vanligen används i skolans undervisning och i läroböcker som ett 

skolspråk. Det språk som förekommer i skolans olika ämnen kallas för ämnesspråk där varje ämne har 

ett eget ämnesspråk (Skolverket, 2012b:38). Skolspråket och dess ämnesspråk kommer eleverna ofta i 

kontakt med för första gången när de börjar i skolan och därför tar det ofta längre tid att lära sig 

(Cummins, 2000; Lindberg 2006:59; Skolverket, 2012a:25). Det tar ungefär 5 år att utveckla ett 

skolspråk menar Cummins (2000). Att utvecklingen av ett skolspråk tar längre tid än ett vardagsspråk 

(Cummins, 2000; Wedin, 2011: 95,116) ställer höga krav på eleverna, eftersom de måste kunna 

använda vardagsspråket parallellt med skolspråket. Eleverna måste kunna växla mellan att använda 

vardagsspråket och skolspråket (Löwing, 2004:125). 

 

När eleverna börjar i skolan kommer de ofta i kontakt med skolspråket, innehållande ämnesspecifika 

ord och begrepp, för första gången vilket kan vara utmanande. Det behöver dock inte vara just de 

ämnesspecifika begreppen som är det svåra med ämnesspråk, dessa kan ofta snarare vara enkla att 

identifiera då de vanligen förklaras i texten eller av läraren (Skolverket, 2012b:44; Skolverket, 

2012a:19). Istället kan ord inom skolspråket vara en orsak till språkliga svårigheter för eleverna, då 

dessa ord ofta glöms bort att förklaras då många lärare uppfattar dessa ord som kända för eleverna 

(Skolverket, 2012b:44). Även de vardagliga orden kan vara svåra för eleverna. När de vardagliga 
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orden används i ett nytt sammanhang kan vara svårt att förstå deras olika språkliga betydelser inom de 

olika ämnena. Ämnesspråk kan beskrivas med vardagliga termer, vilket leder till att eleverna bör 

kunna växla mellan vardagsspråk och ämnesspråk för att kunna ta till sig av kunskapen som 

förmedlas. Vilket betyder att det inom matematiken förekommer ett matematiskt språk, vilket kan 

beskrivas innehålla ord, begrepp och termer specifika för ämnet som ofta beskrivs med hjälp av 

vardagliga begrepp, vilket gör att eleverna behöver kunna koppla den vardagliga förklaringen till dess 

matematiska betydelse för att utveckla kunskap inom matematiken (Löwing, 2004:123). När 

matematikens korrekta språk inte används, utan förklaras med hjälp av vardagliga ord, kan dock 

innebörden av begrepp missförstås eller misstolkas (Löwing, 2004:123). 

 

Läraren behöver utmana elevernas språkanvändning för att utveckla deras språkliga förståelse i olika 

sammanhang (Skolverket, 2012a:19). Enligt Skolverket (2012a) sker språkutveckling när eleverna 

tillägnar sig ett bredare och djupare förråd av varierande språkliga kunskaper (Skolverket, 2012a:25), 

vilket krävs för att kunna tillämpa sig kunskap inom skolans olika ämnen. 

3.4 Språkliga utmaningar inom matematikämnet 

Inom matematiken förekommer det ett specifikt ämnesspråk, det matematiska språket, vilket består av 

ord och symboler som är specifika för matematikundervisningen (Häggblom, 2000:15; Löwing, 

2004:122). För att lösa matematiska problem behöver eleverna kunna tillämpa olika matematiska 

strategier, vilket innebär att eleverna behöver kunna tala matematik (Häggblom, 2000:16). Även 

Löwing benämner det som att eleverna behöver kunna tala matematik (Löwing, 2004:125). När 

eleverna kommer i kontakt med och talar matematik, förankras matematikens specifika ämnesord i 

elevernas ordförråd och eleverna utvecklar språkliga färdigheter inom matematikämnet (Häggblom, 

2000:16; Löwing, 2004:120). Att eleverna inte ges möjlighet till att tala matematik kan därför utmana 

deras tillämpning av matematiska strategier. 

 

Inom det matematiska språket är det abstrakta tänkandet centralt, att eleverna utvecklar ett abstrakt 

tänkande ligger till grund för att kunna bemästra det matematiska språket (Löwing, 2004:125). I 

grundskolans tidigare år kan det vara ett problem för eleverna, då förklaringar i matematikläroböcker 

ofta går ut på att konkretisera, det vill säga att gå från det abstrakta till det konkreta. Det gör att 

eleverna måste ha språkliga kunskaper i att kunna koppla det abstrakta med det konkreta. Eftersom 

matematikens eget språk kan beskrivas och förklaras med hjälp av vardagliga termer för att 

konkretisera (Löwing, 2004:123), måste eleverna kunna parera mellan vardagsspråket och det 

matematiska språket. Det ställer krav på att eleverna har ett välutvecklat ordförråd (Svensson, 

2003:14).  Det kan dock uppstå språkliga utmaningar när matematikens korrekta språk inte används i 

läroböcker och böckerna istället för att använda korrekta termer använder mer vardagliga termer 

eftersom begreppens innebörd kan missförstås (Löwing, 2004:123). Ett exempel på ett ord som inom 
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matematikens språk kan förklaras på ett sätt men som inom vardagsspråket kan förklaras på ett annat 

är cirkel som i vardagsspråket kan beskrivas som rund figur istället för att använda det korrekta 

matematiska begreppet. Begreppen kan inte användas synonymt och vid användningen av den mer 

vardagliga termen kan det matematiska begreppets innebörd missförstås (Löwing, 2004:112).  

 

En annan språklig utmaning inom matematiken är lärarens språkbruk. Lärarens förklaring och val av 

ord kan leda till att begrepp inom matematiken missförstås. En lärares förklaring av ett begrepp kan 

signalera olika betydelser och en inkorrekt förklaring av ett begrepp kan påverka elevernas 

kunskapsutveckling negativt medan en korrekt förklaring kan påverka elevernas kunskapsutveckling i 

en positiv riktning (Bergqvist & Österholm, 2014:29). Bergqvist och Österholm (2014) nämner ett 

exempel gällande likhetstecknet. Om läraren benämner likhetstecknet som blir istället för är lika med 

påverkas eleverna i riktning mot att likhetstecknet signalerar en process istället för ett tillstånd, vilket 

kan komma att skapa svårigheter i elevernas framtida matematiska tänkande (Bergqvist & Österholm, 

2014:30). 

 

Folkeryd (2016) menar att mötet mellan läsaren och texten är av betydelse för förståelsen av en texts 

innehåll och att faktorer som tidigare erfarenheter av olika texter påverkar (2016:146). Elevernas 

skilda erfarenheter kring matematiska texter är därmed en språklig utmaning inom matematiken. 

Elever med erfarenhet av att läsa och använda det matematiska språket förstår det bättre, det är därför 

viktigt att eleverna tidigt kommer i kontakt med matematiska texter för att ges möjlighet att utveckla 

en förståelse i det matematiska språket. I matematiska texter, däribland läroböcker, förekommer ofta 

ett innehåll bestående av en hel del text. Olvegård (2004) presenterar i sin avhandling ett resultat som 

visar på att läroböcker ofta ställer höga krav på ett brett ordförråd hos eleverna, vilket kan vara särskilt 

svårt för andraspråkselever men även utmanande för alla elever (2004:149). Olvegård har i sin analys 

av historieläroböckers språkliga innehåll även kommit fram till att flertalet av de språkliga 

utmaningarna som förekommer i läroböcker beror på att ord som vanligtvis inte ingår i elevernas 

ordförråd innan skolstart förekommer, däribland ämnesspecifika ord (2004:149-151). Hennes resultat 

kan jämföras med Folkeryds (2016) tankar kring texters språkliga svårigheter. Enligt Folkeryd (2016) 

baseras en texts svårighetsgrad främst på textens innehåll av ett brett ordförråd. Ordförrådet som 

eleven innehar, menar Folkeryd, är den enskilt viktigaste faktorn för att förstå en text (Folkeryd, 

2016:149). Det är därför av vikt att eleverna innehar ett stort ordförråd för att förstå skolans texter. Ett 

mindre ordförråd kan leda till svårigheter i förståelsen av specifika matematiska ord och begrepp. 

 

Inom det matematiska språket förekommer ord som får en annan betydelse inom matematikämnet än i 

vardagsspråket (Lindberg, 2006:67). Fenomenet att ord har fler än en betydelse, tvetydiga ord, kallas 

för polysemi där ena betydelsen kan finnas inom matematikens språk men den andra inom 

vardagsspråket (Peterson, 2014:54). Det är ord där betydelsen påverkas utifrån dess sammanhang, 
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exempelvis ord såsom: volym, tal och bråk. Vardagsspråkets sätt att använda dessa begrepp skiljer sig 

från matematikundervisningens uttryckssätt (Norén, 2010:53). När elever i en matematikuppgift 

exempelvis ombeds att skriva ett tal kan förvirring uppstå, eleven kan sedan tidigare ha erfarenheter 

kring ordet tal i ett annat sammanhang, det vill säga att hålla ett tal eller att tala. Eleven känner igen 

ordet men tolkar det på ett helt annat sätt än vad som avses i sammanhanget (Lindberg, 2006:67). 

Petersson (2014) talar om elevers språkliga register där de samlar ord relaterade till olika 

sammanhang. Han menar att eleverna måste göras medvetna om vilket språkligt register som ska 

användas vid exempelvis matematikundervisningen eller vid ett vardagssamtal (Petersson, 2014:56). 

Det, eftersom när eleverna möter begrepp i matematikundervisningen som de sedan tidigare behärskar 

utifrån annat sammanhang, måste de omvärdera begreppet utifrån dess nya sammanhang (Petersson, 

2014:54). Petersson (2014) menar på så sätt att matematikundervisningen innebär matematiska 

utmaningar men också språkliga utmaningar som i sin tur kan hämma matematiklärandet (2014:56). 

3.5 Lärobokens roll i matematikämnet 

Matematikläroböcker har en unik status i svenska klassrum eftersom de är utformade för att följa den 

svenska läroplanen. Matematikläroböcker kan därmed ses som en bro mellan läroplanen och elevernas 

lärande (Johansson, 2006). Den unika statusen leder till att läroböcker har en stor roll inom 

matematikämnet och dess undervisning, Johansson (2006) nämner att läroböcker tar upp mer än halva 

lektionstiden. I läroböcker inom matematikämnet förekommer en variation med olika textuppgifter 

som berör många olika områden, exempelvis berörs ämnen rörande pengar, längd och vikt. För att 

eleverna ska kunna identifiera textuppgifters olika områden och därefter tillämpa lämplig metod måste 

eleverna inneha god språkkunskap (Frisk, 2009:13). Susanne Frisk som har analyserat läromedel 

ämnade för elever i årskurs 2 har sin studie sett kopplingar mellan språkkunskaper och  matematiska 

förmågor. Hon nämner att eleverna måste inneha språkkunskaper för att kunna tillägna sig 

läroböckernas innehåll (Frisk, 2009:13), det eftersom att de begrepp som krävs i de olika problemen 

måste ingå i elevernas ordförråd för att de ska kunna veta vilken metod de bör använda för att lösa den 

matematiska uppgiften. Exempelvis måste orden öka, fler och högre ingå i elevernas ordförråd för att 

de ska ges möjlighet att förstå att addition möjligtvis ska användas, medan ord som färre, mindre och 

yngre kan signalera att subtraktion ska användas (Frisk, 2009:13). Även Häggblom (2000:60) 

poängterar vikten av att läsförståelse och en viss språklig kunskap är nödvändigt för att eleverna ska 

kunna lösa de matematiska uppgifterna som förekommer i läroböckerna. Frisk (2009:14) tar även upp 

vikten av att eleverna måste få möta olika typer av textuppgifter och olika sätt att formulera uppgifter 

på för att kunna träna sitt matematiska tänkande. Matematikläroböckernas innehåll påverkar därav 

elevernas kunskapsutveckling lika väl som det påverkar hur det matematiska språket med dess 

specifika begrepp och symbolspråk introduceras för eleverna i klassrummet (Johansson, 2006:24–25; 

Löwing, 2004:117). Vilket i sin tur påverkar elevernas möjligheter att utveckla ett skolspråk inom 

matematikämnet (Löwing & Kilborn, 2008:31). 
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3.6 Sammanfattning 

Ovanstående forskningsöversikt har presenterat forskning där relationen mellan språk och 

matematikämnet har diskuterats. Främst har forskning kring språkliga förmågor i relation med 

matematiska förmågor presenterats för att forskningsöversikten ska korrelera med vår analys. 

Forskning kring hur språket kan anpassas utifrån olika sammanhang har beskrivits med hjälp av 

begreppen vardagsspråk, skolspråk och det matematiska språket. Dessa begrepp kommer under 

avsnitt 4.3 Språkliga kategorier att definieras ytterligare. Forskningsöversikten har även berört vilken 

roll matematikläroböcker har i den svenska matematikundervisningen samt vilka språkliga svårigheter 

matematikämnet kan innebära för elever.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt beskrivs det teoretiska perspektiv som har använts för att studera materialet i studien 

med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Den teoretiska utgångspunkten korrelerar med 

tidigare presenterade forskningsöversikt men avgränsas till att enbart fokusera på språkets betydelse 

för kunskapsinhämtning. Avslutningsvis under avsnitt 4.3 Språkliga kategorier kommer teorier om 

olika språkliga kategorier att presenteras, vilka kommer ligga till grund för att analysera materialet i 

studien 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Inom det sociokulturella perspektivet definieras lärande som en process, där människor utvecklar, lär 

sig av och upprätthåller resurser och redskap som tidigare generationer har skapat. Den teoretiker som 

främst har utvecklat det sociokulturella perspektivet i Sverige är Roger Säljö. Säljö är psykolog och 

professor i utbildning och pedagogik, vars forskning fokuserar och utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2005) betraktar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv där man anser att 

omvärlden och den kultur människan lever är en av de största påverkningsfaktorer av människans sätt 

att lära. Säljö (2005) nämner i sin bok Lärande & kulturella redskap - om lärprocesser och det 

kollektiva minnet begreppet redskap som ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet. Han 

menar att människor utvecklar och lär utav sociokulturella redskap, vilka kan vara både intellektuella 

och materiella (Säljö 2005:24). Säljö inspireras mycket av den teoretiker som kan ses som grundare 

av det sociokulturella perspektivet under tidiga 1900-talet, Lev Vygotskij (Säljö, 2005:21). Säljö 

återger Vygotskijs tankar om att kunskaper och färdigheter inte finns inom en individ utan att de 

utvecklas av samhället och dess redskap samt mellan människor i flera generationer. Enligt Säljö 

menar Vygotskij att lärande innebär att man tillgodogör sig delar av samhällets samlade kunskaper, 

vilka kan vara att läsa, skriva och räkna. Att kunna läsa och förstå skrivna texter anses därmed vara en 

viktig del i lärandet. Dessa av samhällets samlade kunskaper benämner Vygotskij för medierande 

resurser (Säljö, 2005:22). En medierande resurs är den relation som via sociokulturella redskap 

förbinder människor med världen genom olika aktiviteter (Säljö 2005:32,33). Språket utgör en av de 

viktigaste medierande resurserna för kunskapsinhämtning, både skriftspråket och talspråket, (Säljö, 

2005:32-33,41) och språket generellt fungerar som en medierande resurs för att inhämta kunskap och 

för att få förståelse för olika ämnen, däribland matematikämnet (Säljö, 2005:142). Exempelvis inom 

matematikämnet kan man se läroboken som det sociokulturella redskap som genom språket som 

medierande resurs förmedlar kunskap. Språket fungerar även som ett sätt att dela erfarenhet och 

kunskap med varandra (Säljö, 2005:32,33). 
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4.2 Språkets betydelse för kunskapsinhämtning 

Inom det sociokulturella perspektivet är språket en grundförutsättning för utveckling av såväl individ 

som för samhället (Säljö, 2014). Säljö menar att språket kan ses som ett bearbetat system och han 

menar att det är en stor del av vårt samhälle. Utöver det talade språket nämner han också skriftspråket, 

han menar att även skriftspråket har en stor inverkan på vårt samhälle eftersom även det påverkar vår 

utveckling. Skriftspråket påverkar på vilka olika sätt vi utvecklar kunskaper, lär oss och hur vi 

kommunicerar. För att kunna delta i samhället betonar Säljö nödvändigheten i att kunna läsa. Språket 

blir på så sätt en grundförutsättning för förståelse, kunskapsinhämtning, utveckling och för att kunna 

delta i samhället (Säljö, 2014:157). Säljö nämner att det är genom ord som människan kan utveckla 

nya kunskaper (Säljö, 2005:32). Eleverna bör därmed kunna behärska ett språk för att kunna ta till sig 

av en text och dess innehåll av kunskap, däribland en lärobokstext, vilket är nödvändigt för deltagande 

i samhället och dess utveckling. 

 

Enligt Säljö bör språk även förstås utifrån dess olika kontext och dess olika sammanhang som det 

förekommer i (Säljö, 2014:128). Om ett ord förekommer i ett vardagligt sammanhang kan det förstås 

och tolkas på ett sätt medan det i ett undervisningssammanhang kan tolkas och förstås på ett annat sätt 

(Säljö, 2014:128). Utifrån ords olika betydelser i olika språkliga sammanhang delar Säljö in språk i 

olika språkvärldar och begreppssystem där olika termer och begrepp tilldelas olika språkvärldar och 

begreppssystem. Dessa språkvärldar och begreppssystem har utvecklats under lång tid menar Säljö, 

och de består utav specifika språkliga uttryck. Dock kan dessa begrepp och språkliga uttryck placeras 

inom flera olika begreppsvärldar beroende på vilket sammanhang de används i. Ett exempel på en 

begreppsvärld är ämnet geometri, under matematikämnet, där det förekommer ord specifika för 

matematikämnet. Han nämner ord såsom; vinkel, höjd, sida, bas och area (Säljö, 2005:148). Säljö 

menar att om en människa är bekant med vissa medierade redskap, såsom termer och begrepp inom 

ett begreppssystem, kan människan med hjälp av de kunskaperna tillgodogöra sig kunskap om 

betydande skillnader och likheter med andra ord inom samma ämne (Säljö, 2005:142). Säljö (2005) 

benämner det som de språkliga redskapens typologiska funktion (Säljö, 2005:141), vilket innebär att 

en insatt, kunnig, person med hjälp av kunskaper kring begrepp och termer vet vad man ska titta efter 

och därefter kan utveckla djupare kunskaper inom ämnet. 

 

Det går att tolka matematiken som en egen språkvärld med ett eget begreppssystem bestående av 

bland annat specifika ord och termer. Det gör att det kan antas att en person med kunskap kring 

matematiska ord och termer med hjälp av de kunskaperna kan bemästra sig ytterligare kunskap inom 

ämnet. Dock tar Säljö även upp att användning av begrepp och termer inte automatiskt betyder att 

man bemästrar kunskap kring ordets innebörd och betydelse. För att bemästra ord och termers 

betydelse måste man kunna hantera de i nya sammanhang (Säljö, 2005:143). Ett centralt begrepp 
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inom det sociokulturella perspektivet som beskriver detta, att bemästra och ta till sig nya redskap, 

kallas för appropriering och det innebär att man lär sig nya saker (Säljö, 2005:66). När man 

exempelvis approprierat ett ord försvinner svårigheterna kring ordet, Säljö benämner det som att ordet 

har neutraliserats (Säljö, 2005:147) och att okunskapen kring ordet försvinner. Lärandet av ord, det 

vill säga lärandet av ett medierande verktyg, är inte något som enbart kan memoreras eller inhämtas 

utan det är något som behöver approprieras och det är först när ett ord approprierats som lärande kan 

ske. När ordet har appropierats får man får en djupare förståelse för ordens innebörd (Säljö, 2005:66). 

För att återgå till exemplet gällande geometriämnet, vilket innehåller ett begreppssystem, så blir 

skillnaden av att förstå innebörden av ett begrepp avgörande beroende på sammanhang. Säljö nämner 

att specifika begrepp inom ämnen, exempelvis inom geometrin, sällan används i vardagliga 

sammanhang och om de används görs det ofta ingen större skillnad på betydelsen av olika ord. 

Exempelvis om orden höjd och sida används för att beskriva en figur blir konsekvenserna i ett 

vardagligt sammanhang inte så stora, men om orden däremot används synonymt i ett 

skolsammanhang kan konsekvenserna bli större, arean av en figur blir exempelvis svår att beräkna om 

orden höjd och sida används synonymt (Säljö, 2005:152). Skillnaden mellan begrepp får därför en 

större och avgörande betydelse inom ramen för matematikämnet. Det krävs därför, av eleverna, en 

kunskap om i vilket sammanhang orden används för att kunna förstå och använda de (Säljö, 

2005:152). 

4.3 Språkliga kategorier 

Språk är enligt Säljö (2005) kontextbaserat och kan delas upp i olika språkvärldar, kategorier. Dessa 

kategorier har sällan skarpa gränser som skiljer de åt (Järborg, 2007:86) och samtidigt kan olika 

begrepp förklara samma fenomen, beroende på hur olika forskare väljer att benämna det. Vid 

undersökning av en text menar Järborg att det är bra att dela upp materialets ordförråd i kategorier 

(Järborg, 2007:86). Nedan följer förtydligande av våra kategorier vilka även är teorier som vår analys 

kommer att utgå ifrån. 

4.3.1 Vardagsspråk 
Vardagsspråket är det språk som vi vanligen använder oplanerat och i konkreta sammanhang då vi 

deltar i vardagssamtal. Vardagsspråket kan ses ur ett här- och nu perspektiv och som ett språk som 

sker och används spontant (Skolverket, 2012b:35). Säljö benämner vardagsspråket som det spontana 

språket och Vygotskji benämner det som språk av första ordningen (Säljö, 2005:155). Ord som 

används på samma sätt har Järborg (2007) placerat under kategorin: Allmänspråkliga, frekventa ord 

(Järborg, 2007:86). Till denna kategori hör ord som kan förekomma både i tal- och skriftspråket samt 

i både vardagliga och formella sammanhang. Exempel på ord som tillhör denna kategori, enligt 

Järborg (2007), är: ha, vara, komma, människa, exempel, på, många, stor (2007:86). I vår studie 

kommer denna kategori att benämnas som vardagsspråk (Järborg, 2007:86). 
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4.3.2 Skolspråk 
Skolspråket är påverkat av skolans kursplaner och är det språk som används i skolans läroböcker och i 

skolans undervisning (Skolverket, 2012b:35). Vygoskij benämner denna typ av språk för språk av 

andra ordningen och Säljö benämner skolspråket som vetenskapligt språk (Säljö, 2005:155). 

Skolspråket är mer abstrakt och akademiskt än vardagsspråket. Till kategorin skolspråk räknas enligt 

Järborg ord som är ämnesneutrala och ord som exempelvis förekommer i tidningstexter och i 

läroböcker (Järborg, 2007:86,87). Järborg namnger ord av den här sorten på följande vis: Allmänna 

ofta abstrakta skriftspråkliga ord. Till denna kategori räknar han ord som uppträder (med lägre 

frekvens) i ordinär sakprosa. Orden inom denna kategori används vanligen för att beskriva abstrakta 

sammanhang. I vår studie kommer den här kategorin att benämnas som skolspråk. Ord som ingår i 

kategorin kan jämföras med ord tillhörande den etablerade engelska kategorin academic words 

(Järborg, 2007:86-87), där ord som exempelvis: utbredning, resurser, bilda, framträdande, avta, 

påverka, motsvara och föremål förekommer. 

4.3.3 Det matematiska språket 
Inom skolspråket förekommer olika ämnesspråk, alla skolans ämnen har ett eget ämnesspråk, det 

består av ämnestypiska ord för det specifika ämnet (Skolverket, 2012b:42). Ord som är specifika för 

ett ämne benämns som ämnesrelaterade ord och placeras av Järborg inom två kategorier: 

Allmänspråkliga ämnestypiska ord samt fackord och facktermer (Järborg, 2007:86). Dessa två 

kategorier kommer i denna studie att benämnas som ämnesspråket, med inriktning på det matematiska 

ämnesspråket. Dessa två räknas som en kategori då dessa förekommer parallellt inom matematiken. I 

kategorin Allmänspråkliga ämnestypiska ord placeras ord som, enligt Järborg, förhållandevis frekvent 

uppträder i läroböcker inom ett visst ämne. Det kan vara ämnestypiska ord men det kan även vara ord 

som kan ses som vardagliga men i sammanhanget räknas som ämnestypiska (Järborg, 2007:87). 

Järborg nämner exempel såsom: arbetare, klimat, sträckan och blandning. Till kategori fackord och 

facktermer räknas, enligt Järborg, ord som ofta är unika för ett specifikt ämne, exempelvis för 

matematikämnet. Dessa ord förekommer i stort sett bara i läroböcker och andra motsvarande texter. 

Järborg nämner några exempel från olika ämnen, däribland matematikämnet: produktionsfaktorer, 

reformationen, barrskogsbältet, tidig-modern och decimalform (Järborg, 2007:87).  



   22  

5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka det språk som förekommer i åtta matematikläroböckers första 

kapitel. Eftersom elevernas språkkunskaper ligger till grund för lärande är det relevant att undersöka 

det faktiska språket i läroböcker (Wedin, 2011:115). Syftet med studien är att undersöka antalet ord, 

andelen olika ord och antalet matematiska symboler samt att undersöka läroböckernas uppdelning av 

ord inom kategorierna: vardagsspråk, skolspråk och det matematiska språket. Syftet är även att 

redovisa det sammanlagda antalet matematiska symboler och ord tillsammans, då matematiska 

symboler kan inkluderas till det matematiska språket. 

 

Följande tre frågeställningar har behandlats gällande det första kapitlet i matematikläroböcker: 

1.   Hur ser förekomsten av det totala antalet ord och andelen olika ord ut? 

2.   Hur stor andel av de förekommande orden kan kategoriseras inom vardagsspråket, skolspråket 

och det matematiska språket? 

3.   Hur ser förekomsten av de totala antalet matematiska symboler samt matematiska ord och 

symboler tillsammans ut? 
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6. Metod 
Metodavsnittet innehåller en redogörelse för val av metod, urval av material och tillvägagångssätt. 

Under avsnittet följer även en metodreflektion samt en diskussion kring analysens krav på reliabilitet 

och validitet. Avslutningsvis berörs de forskningsetiska principerna. 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att analysera vårt material kommer en kvantitativ innehållsanalys i form av att räkna ord och 

symboler att tillämpas. En innehållsanalys syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll, 

enligt Bergström och Boréus (2012:50). En kvantitativ innehållsanalys kännetecknas av att något, 

exempelvis ord, i en text räknas. Bergström och Boréus (2012:50) kallar det för att kvantifiera något. I 

vår studie kommer den kvantitativa studien att användas för att beräkna förekomsten av antalet ord 

och andelen olika ord. Ytterligare kommer orden att kategoriseras in i de tre kategorierna: 

vardagsspråk, skolspråk och det matematiska språket. Till det matematiska språket hör också 

symboler, vilka vi också kommer att räkna i läroböckerna. Bergström och Boréus (2012:51) nämner 

att en innehållsanalys både kan göras manuellt och digitalt, då med hjälp av ett exempelvis ett 

datorsystem. Vid en manuell analys kan mer komplexa bedömningar av materialet göras, vi valde 

därför att använda oss av en manuell analys för att kunna besvara våra forskningsfrågor och göra mer 

komplicerade och komplexa tolkningar. 

 

En manuell analys bör även inneha ett analysinstrument att utgå ifrån nämner Bergström och Boréus 

(2012). De nämner att det vanligtvis inom manuella analyser används ett kodschema. Ett kodschema 

används för att notera förekomsten av exempelvis specifikt utvalda ord och symboler (Bergström & 

Boréus, 2012:55). I enlighet med Bergström och Boréus riktlinjer för en innehållsanalys bestående av 

kvantifiering av ord kommer vi i analysen att använda ett kodschema samt en ordlista (se avsnitt 6.3 

Förtydligande av urval). Dessa har skapats för att tydliggöra vad som ska inkluderas och räknas i 

innehållsanalysen. Ett kodschema ska i detalj visa vad i materialet som ska inkluderas och räknas i 

analysen (Bergström & Boréus, 2012:54,55). 

6.2 Urval 

Studien kommer att analysera de matematikläroböcker som är vanligt förekommande i 

undervisningen som sker i skolan eller utgivna av väletablerade bokförlag. Läroböckerna är utgivna 

av fyra olika förlag: Natur & Kultur, Gleerups, Studentlitteratur och Sanoma utbildning. Alla 

läroböcker är utgivna då LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

har varit aktuell. 
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Vi har valt att analysera åtta läroböcker anpassade för första terminen i årskurs 1, det bör därmed vara 

det första mötet med matematikläroböcker för eleverna. Innehållet som det första kapitlet förmedlar 

kan därför antas vara av vikt för att ge eleverna en god introduktion till matematikämnet. Studiens 

fokus ligger på vilket ordförråd som framställs i kapitel 1 i lärobok 1A. Läroböckerna som har använts 

presenteras nedan, där titel, utgivningsår, antal sidor och antal analyserade sidor redovisas: 

●   Matte Direkt Safari 1A (2011). Boken har 144 sidor varav 26 sidor ingår i analysen. 

●   Singma Matematik 1A (2016ab). Boken är uppdelad i två delar, en lärobok (2016a) och en 

övningsbok (2016b). Sammanlagt har båda böckerna 300 sidor varav 47 sidor ingår i 

analysen. 

●    Pixel Matematik 1A (2015). Boken har 128 sidor varav 19 sidor ingår i analysen. 

●   Koll på Matematik 1A (2014). Boken har 143 sidor varav 20 sidor ingår i analysen. 

●   Favorit matematik 1A (2012). Boken har 197 sidor varav 34 sidor ingår i analysen. 

●   Mera Favorit matematik 1A (2013). Boken har 197 sidor varav 36 sidor ingår i analysen. 

●   Prima matematik 1A (2014). Boken har 132 sidor varav 14 sidor ingår i analysen. 

●   Mondo matematik 1A (2016). Boken har 160 sidor varav 32 sidor ingår i analysen. 

 

I urvalet har både Favorit matematik (2012) och Mera Favorit matematik (2013) valts att användas 

eftersom läroböckerna har räknats som två skilda läroböcker. Att analysera böckerna som två skilda 

böcker baseras på att läroböckerna används av olika elever i klassrummet då de är utformade i olika 

svårighetsnivåer för att kunna anpassas till elevernas olika kunskapsnivåer. Singma Matematik 

(2016ab) består av två delar, en lärobok (2016a) och en övningsbok (2016b), dessa räknas i vår analys 

som en lärobok. Det eftersom att de två olika delarna (lärobok och övningsbok) används parallellt av 

samma elever. 

6.3 Förtydligande av urval i läroböckerna 

De ord som är riktade till lärare och inte förväntas läsas av eleverna har inte inkluderats i studien. Det 

är ord som står i texternas sidhuvud och sidfot riktat till läraren såsom exempelvis instruktioner om att 

se lärarhandledning. Eftersom dessa ord är riktade till läraren och upprepas på varje sida och därmed 

inte ger något till studien kommer de att exkluderas. De sidor som avslutar varje kapitel, innehållande 

diagnoser och repetitionsövningar har inte att inkluderats, då dessa endast upprepar uppgifter och ord 

som redan förekommit. De matematiska symbolerna som i läroböckerna syftar till matematiska 

sammanhang, som eleverna förväntas läsa, kommer att räknas. De symboler som däremot inte 

förväntas läsas av eleverna, exempelvis de symboler som används som sidnumrering, kommer inte att 

räknas. De ord eller siffror som förekommer i bilder kommer inte att inkluderats i studien eftersom de 

räknas tillhöra bilden och vi i vår studie fokuserar på texten. 
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6.4 Tillvägagångssätt 

I studien har åtta läroböcker analyserats utifrån ett kodschema som analysinstrument (se bilaga 2). 

Kodschemat består av olika delar, vilka Bergström och Boréus benämner (2012:55) som kodenheter 

och analysenheter. I vårt fall är kodenheter de ord och symboler som ska räknas medan läroböckernas 

texter är kodschemats analysenheter, vilket är det materialet som ska analyseras. I enlighet med 

Bergström och Boréus (2012:88) riktlinjer för konstruerande av ett kodschema, bekantade vi oss först 

med läroböckerna (se bilaga 1) för att därefter skapa ett kodschema passande för vår studie med 

tillhörande instruktioner för hur kodschemat ska användas (se bilaga 2). 

 

För att få ett anpassat kodschema genomfördes pilotstudier (se bilaga 1) med syftet att undersöka 

huruvida kodschemat stöttade oss i bearbetningen av läroböckerna. Bergström och Boréus nämner att 

pilotstudier är en viktig del i bearbetningen och utformandet av kodschema, vilket sedan ska ligga till 

grund för genomförandet av analysen (Bergström & Boréus 2012:55). Vid pilotstudierna uppkom viss 

problematik, redogörs för i bilaga 1 (bilaga 1), vid beräkningen av symboler som enligt Järborg 

(2007) inte ska räknas som ord. I enlighet med det fick matematiska symboler räknas separat och inte 

som ord, för att sedan utgöra en egen underkategori till det matematiska språket. Att inkludera 

symboler, varav bland annat siffror i studien, istället för att exkludera, blev för oss en självklarhet 

eftersom de visade sig vara en så pass stor del av innehållet i flera läroböcker. I detta tidiga skede, 

under pilotstudierna (se bilaga 1), bestämdes det även att förkortningar såsom kr skulle exkluderas i 

räkningen eftersom de i sammanhangen inte var nödvändiga att förstå för eleverna. Efter skapandet av 

ett kodschema skapades även en ordlista som ligger till grund för kategoriseringen av ord. Ordlistan 

(se bilaga 3) skapades för att säkerhetsställa att båda författarna skulle analysera läroböckerna på ett 

likvärdigt sätt. För att säkerhetsställa att vi varit konsekventa i analysen av läroböckerna har även så 

kallade dubbelkodningar genomförts, där läroböckerna har analyserats flera gånger för att 

säkerhetsställa att vi analyserat på ett likvärdigt sätt. För att minimera olikheter mellan våra analyser 

har vi också under analyseringens gång diskuterat gränsdragningar och gemensamt kommit fram till 

det slutgiltiga kodschemat (se bilaga 2). 

 

Vårt resultat sammanställdes därefter i tabeller och redovisas i sifferform. Det procentuella resultatet 

har avrundats till en decimal, det ger ett kortare tal att avläsa och därmed ett tydligare resultat. Den 

här studien har räknat alla ord, löpord, som förekommer. Det innebär att om samma ord förekommer 

fler än en gång, har de räknats som två eller fler ord. Exempelvis i meningen: Hur många karameller 

finns det i varje färg i burkarna? räknas det vara 10 ord, ordet i förekommer två gånger och räknas 

därför som två ord. Efter att orden räknats och presenterats i analysinstrumentet har resultatet 

presenterats i tabeller. Vid beräkningen av andelen olika ord har alla lexikonord, ord med alla dess 
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böjningsformer, enbart räknats en gång, som grundformen. Exempelvis så har karamell, karamellerna 

och karamellens, räknats som grundformen karamell. 

6.5 Reflektioner över metoden 

Eftersom studien genomförts manuellt av båda författarna kan viss felmarginal förekomma på grund 

av mänskliga faktorer. Det kan vara ord som exkluderats eller bokstäver som försvunnit. För att 

motverka detta har läroböckerna analyserats flertal gånger av båda författarna. En problematik kring 

innehållsanalys vid beräkning av ord  är att ord kan anses ha olika innebörd i olika sammanhang, 

alltså vara tvetydiga. Bergström och Boréus (2012:88) betonar dock fördelen med att räkna 

förekomsten av antal ord manuellt eftersom komplicerade tolkningar i analysen då kan göras 

(Bergström & Boréus, 2012:51) En manuell analys och förkunskaper inom ämnet hos de som 

analyserar skapar förutsättning för att se ordet utifrån dess sammanhang (Bergström & Boréus 

2012:88). När tvetydiga ord funnits har vi fått se ordet utifrån dess sammanhang och därmed avgjort 

inom vilken kategori ordet ska klassificeras (se avsnitt 6.6 Problematisering). För uppnå likvärdig 

analys mellan oss författare och minska felplacering i kategorierna har kodschemat och ordlistan 

ständigt nyttjats för att göra dubbelkodningar och därav minska fel. 

6.6 Problematisering 

Under analysen fortgång stötte vi på flera ord som utanför deras sammanhang var svåra att placera 

under en kategori. Dessa ord har vi tillsammans, båda författarna, läst i deras sammanhang flera 

gånger för att tillsammans avgöra vilken kategori det ska tillhöra. Det var ord som exempelvis: 

problem, mönster, figurer, först och mål. Att kategorisera ordet problem var problematiskt eftersom 

det kan förekomma i elevernas vardagsspråk när de pratar om problem som kan uppstå i vardagen. I 

matematikböckerna förekommer ordet dock i annat sammanhang där det syftar på ett matematiskt 

problem, problemlösning, vilket är en del av matematiken på grundskolan. I de fall där ordet problem 

dyker på upp i sammanhang som syftar till ett matematiskt problem eller problemlösning har ordet 

därför kategoriserats till det matematiska språket. Ordet mönster var problematiskt att kategorisera då 

det kan syfta på ett matematiskt mönster såsom talföljder eller geometriska mönster eller så kan det i 

vardagssammanhang syfta till mönster på exempelvis ett klädesplagg. Vid sammanhang där ordet 

används för att syfta till matematiska mönster kategoriseras det till det matematiska språket men om 

det syftade till mönster på exempelvis kläder så kategoriseras det till vardagsspråket. Först var också 

ett ord som till början var svårt att kategorisera, vi var tvungna att se till ordet i dess sammanhang för 

att vara säkra på att vi kategoriserade det rätt. Ordet kan användas i olika sammanhang och syftar då 

på olika saker, till det matematiska språket anser vi att ordningstal såsom första, andra, tredje och så 

vidare hör hemma, när ordet dock syftar till först eller sist anser vi att ordet ska kategoriseras till 

vardagsspråket eftersom det ofta förekommer i elevernas vardag. Angående ordet mål så kan det 
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förekomma i sammanhang som beskriver ett mål att sträva efter, ett kunskapsmål. Det kan också 

förekomma i spelsammanhang där man också strävar efter att nå mål, alltså slutmålet. Ordet mål kan 

också vara till exempel ett fotbollsmål. Dessa tre mål i olika sammanhang skiljer sig åt ganska mycket 

och därför var det svårt att kategorisera ordet utan dess sammanhang. I sammanhang där det syftar på 

ett kunskapsmål valde vi att kategorisera ordet till skolspråket eftersom eleverna utanför skolan och 

dess undervisning inte brukar stöta på ordet. I de andra sammanhangen valde vi att kategorisera in mål 

under vardagsspråket eftersom eleverna kan tänkas använda och stöta på orden i vardagssammanhang 

när de sportar och spelar spel. Ordet figurer är även det ett ord som vi noggrant undersökte vilket 

sammanhang det förekom i för att kunna kategorisera det. Syftar det till geometriska figurer 

kategoriseras det som matematiskt språk men syftade det till figurer i vardagssammanhang, som 

exempelvis sagofigurer, kategoriseras det som vardagsspråk. 

6.7 Reliabilitet och validitet 

Bergström och Boréus menar att en kvantitativ innehållsanalys ofta tar reliabiliteten framför 

validiteten, dock skiljer det sig åt mellan olika studier och en studies reliabilitet och validitet bör 

därför bedömas individuellt (Bergström & Boréus, 2012:82). Reliabiliteten innebär att resultatet av 

analysen ska vara detsamma, vid flera olika tillfällen, om samma mätinstrument används. I vår analys 

används kodscheman för att skapa hög reliabilitet. Validiteten innebär att studien mäter det som ska 

mätas med högsta möjliga förmåga (Bell, 2006:117). I den här studien baseras validiteten på att de ord 

som räknas, blir rätt klassificerade och därefter placeras under rätt kategori. Ett hot mot validiteten i 

analysen där ord räknas är enligt Bergström och Boréus det som de definierar som vaga ord. Ord där 

avgränsningen kring deras betydelse inte är självklar och att de orden därför blir tolkningsbara 

(Bergström & Boréus, 2012:83). Vaga ord kan därför utmana studiens validitet. Den största 

utmaningen mot validiteten i beräkning av ord förekommer dock oftast när ordet tas ur sitt 

sammanhang, vid exempelvis datorbaserade analyser (Bergström & Boréus 2012:82) och därför 

uppmärksammar vi vaga och tvetydiga ord var för sig och analyserar noggrant dessa ord utifrån deras 

sammanhang och överväger genom diskussion vilken kategori orden ska tillhöra. Som stöd finns även 

ordlistan där det går att avläsa under vilken kategori ordet inkluderas. Analysen är utförd av två 

personer och det innebär att analysen har diskuterats och reflekteras över flertalet gånger, vilket ger en 

mer genomarbetad analys. 

6.8 Etiska överväganden 

När en analys av offentliga texter som alla har tillgång till görs, måste hänsyn till etiska aspekter tas. I 

den här studien har åtta läroböcker använts som grund till analysens resultat och läroböckerna har 

analyserats utifrån vilket ordförråd de använder. De läroböcker som analyserats ägs av författarna och 
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förlagen, det är därför viktigt att de noga refereras till. Läroböckerna kommer att refereras till med 

tydligt angiven titel, författare, bokförlag och utgivningsår i referenslistan.  
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7. Resultat och analys 
Resultatet av det undersökta materialet bestående av åtta matematikläroböcker redovisas i följande 

avsnitt. Resultatet redovisas i tabeller och vardera frågeställning besvaras i en tabell. Inledningsvis 

redovisas antalet ord, andelen olika ord och förekomsten av ord kategoriserade inom vardagsspråket, 

skolspråket och det matematiska språket vilket besvarar frågeställning 1 och 2 (se avsnitt 5 Syfte och 

frågeställningar). Därefter redovisas antalet matematiska symboler samt matematiska ord och 

symboler tillsammans för att besvara frågeställning 3 (se avsnitt 5 Syfte och frågeställningar). 

 

7.1 Resultat 

Följande tabell (tabell 1) visar det totala antalet analyserade sidor i de åtta läroböckerna. Ytterligare 

visar tabellen de analyserade läroböckernas förekomst av antal ord samt andel olika ord, detta 

redovisas för att besvara frågeställning 1. 

 

Tabell 1. Totalt antal ord samt andelen olika ord i läroböckernas första kapitel 

Läroböcker (samtliga 
med ordningsnummer 
1A i titeln) 

Antal 
analyserade 
sidor  

Antal ord Andel olika ord 

Singma matematik 47 1242 (100 %) 198 (15,9 %) 

Pixel matematik 19 135 (100 %)  67 (49,6 %) 

Koll på matematik 20 360 (100 %)  84 (23,3 %) 

Favorit matematik 34 406 (100 %)  102 (25,1 %) 

Mera Favorit matematik 36 371 (100 %)  81 (21,8 %) 

Matte Direkt Safari 26 429 (100 %)  73 (17,0 %) 

Prima Matematik 14 178 (100 %)  79 (44,4 %) 

Mondo matematik 32 1053 (100 %)  234 (22,2 %) 

 

Tabell 1 visar att antalet ord och andelen olika ord i det första kapitlet i de åtta läroböckerna varierar. 

Även antalet analyserade sidor varierar. Lägst antal ord har Pixel matematik (2015) (135 stycken) och 

högst antal ord har Singma matematik (2016ab) (1242 stycken). Andelen olika ord varierar från 67 

stycken i Pixel matematik (2015) till 234 stycken i Mondo matematik (2016). Pixel matematik (2015) 

och Prima Matematik (2014) är de läroböcker som sticker ut med minst antal ord är, vilka också är de 

läroböcker som har högst procent vid beräkning av andelen olika ord av det totala antalet ord. Pixel 

matematik (2015) utmärker sig på flera sätt genom att ha lägst antal ord, minsta andelen olika ord och 

den högsta procenten (49,6 %) vid beräkning av andelen olika ord av det totala antalet ord. Den 
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lärobok som utmärker sig med den lägsta procentuella andel av olika ord är Singma matematik 

(2016ab), som också är den lärobok med flest antal ord. Enligt uträknat medelvärde av alla de 

analyserade läroböckerna så har i genomsnitt 28,5 sidor analyserats. Dessa med ett innehåll bestående 

av ett medelvärde på 521,8 antal ord och 114,8 andel olika ord per bok. 

 

Följande tabell (tabell 2) visar de analyserade läroböckernas totala antal ord. Ytterligare visar tabell 2 

andelen ord kategoriserade inom kategorierna: vardagsspråk, skolspråk och det matematiska språket 

för att besvara frågeställning 2. I tabell 2 redovisas resultatet med hjälp av siffror och procentenheter. 

 

Tabell 2. Andel ord kategoriserade till vardera av kategorierna: vardagsspråk, skolspråk och det matematiska 

språket. 

Läroböcker (samtliga med 

ordningsnummer 1A i titeln) 

Antal ord totalt Vardagsspråk Skolspråk Det matematiska 

språket 

Singma matematik 1242 (100 %) 802 (64,6 %) 47 (3,8 %) 393 (31,6 %) 

Pixel matematik 135 (100 %) 94 (69,6 %) 0 (0 %) 41 (30,4 %) 

Koll på matematik 360 (100 %) 231 (64,2 %) 8 (2,2 %) 121 (33,6 %) 

Favorit matematik 406 (100 %) 307 (75,6 %) 4 (1,0 %) 95 (23,4 %) 

Mera Favorit matematik 371 (100 %) 287 (77,4 %)  2 (0,5 %) 82 (22,1 %) 

Matte Direkt Safari 429 (100 %) 354 (82,5 %) 9 (2,1 %) 66 (15,4 %) 

Prima Matematik 178 (100 %) 119 (66,9 %) 3 (1,7 %) 56 (31,5 %) 

Mondo matematik 1053 (100 %) 879 (83,5 %) 52 (4,9 %) 122 (11,6 %) 

 

Till kategorin vardagsspråk har de ord räknats som vi anser kan användas spontant i vardagliga 

sammanhang. Ord som kategoriserats inom vardagsspråket och som förekommer i alla läroböcker är 

ord som exempelvis är och som. Andra ord som förekommer i läroböckerna som kategoriserats inom 

vardagsspråket är: bär, dig, kanin, grön, gul, ekorrar, rita och skriva (se bilaga 3). Till kategorin 

skolspråk tillhör ord som vi anser vara av ett mer abstrakt slag än ord tillhörande vardagsspråket (se 

bilaga 3). Ord som räknats tillhöra skolspråket är också ord som vi anser förekomma mestadels i 

skolan och dess undervisning. Exempel på ord ur kategorin skolspråk från läroböckerna är: 

kommunikation, diskutera, bildar, räknehäfte, fakta, mål, uttrycksformer, undersökning och begrepp 

(se bilaga 3). Till kategorin matematiskt språk har ord räknats som vi anser vara ämnesspecifika ord 

som framförallt förekommer inom matematikundervisningen. Exempel på ord från läroböckerna är: 
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cirkel, addition, tiokamrater, likhetstecken, kvadrat, rektangel, tal, uppdelning, fler och färre (se bilaga 

3). 

 

Tabell 2 visar att andelen ord i kategorin vardagsspråk varierar från 64,2 % - 83,5 %. Vardagsspråket 

är den kategorin som utgör den högsta procentuella andelen ord i alla analyserade läroböckerna medan 

skolspråket är den kategori som har den lägsta procentuella andelen ord i samtliga läroböcker. Tabell 

2 visar även att andelen ord inom kategorin skolspråk inte utgör mer än 6 % i någon av läroböckerna. 

Den procentuella andelen varierar från 0 % - 5,1 % men endast två av läroböckerna (Singma 

matematik (2016ab) och Mondo matematik (2016) ) har en högre procent än 2,5 %. Den lägsta 

andelen ord inom kategorin matematiskt språk har Mondo matematik (2016) (11,6 %) medan Koll på 

matematik (2014) (33,6 %) erhåller den högsta procentuella andelen ord inom det matematiska 

språket. Mondo matematik (2016) utmärker sig också med den högsta procentuella andelen ord inom 

vardagsspråket och även Koll på på matematik utmärker sig, dock i motsatt riktning, med den 

procentuellt lägsta andelen ord inom vardagsspråket. Det är endast två läroböcker som har under 20 % 

ord kategoriserade inom det matematiska språket, vilka är Mondo matematik (2016) (11,6 %) och 

Matte Direkt Safari (2011) (15,4 %). Resterande läroböcker har mellan 22,1 % - 33,6 % ord inom det 

matematiska språket.  
 

Enligt uträknat medelvärde av alla de analyserade läroböckerna så förekommer det i snitt 384,1 ord 

kategoriserade till vardagsspråket. Det visar vid en jämförelse att det fyra böcker som sticker ut 

avsevärt. De läroböckerna är Singma matematik (2016ab), Pixel matematik (2015), Prima matematik 

(2014) och Mondo matematik (2016). Enligt det uträknade medelvärdet gällande ord kategoriserade 

till skolspråket förekommer det i snitt 15,6 ord. Singma matematik (2016ab) och Mondo matematik 

(2016) är de läroböcker som påverkar och gör medelvärdet av förekomsten av ord tillhörande 

skolspråket betydligt högre än vad majoriteten av läroböckerna framställer. Slutligen utifrån uträknat 

medelvärde av alla de analyserade läroböckerna så förekommer det 122 ord kategoriserade till det 

matematiska språket. Det visar vid en jämförelse mellan böckerna att variationen av ord 

kategoriserade till det matematiska språket inte är lika stor som kring de andra kategorierna, alltså 

vardagsspråket och skolspråket. 

 

Följande tabell (tabell 3) visar det totala antalet analyserade sidor i de åtta läroböckerna. Ytterligare 

visar tabellen de analyserade läroböckernas förekomst av matematiska symboler samt matematiska 

symboler och ord tillsammans, detta redovisas för att besvara frågeställning 3. 
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Tabell 3. Totalt antal matematiska symboler samt total antal matematiska symboler och matematiska ord i 

läroböckernas första kapitel. 

Läroböcker (samtliga med 

ordningsnummer 1A i titeln) 

Antal  

analyserade sidor 

Matematiska symboler Matematiska symboler  

och ord 

Singma matematik 47 578   971 

Pixel matematik 19 198  239 

Koll på matematik 20 85   206 

Favorit matematik 34 691   786 

Mera Favorit matematik 36 1022   1104 

Matte Direkt Safari 26 352   418 

Prima Matematik 14 192   248 

Mondo matematik 32 135   257 

 

Till kategorin matematiska symboler tillhör de symboler som vi anser matematiska och används vid 

matematiska sammanhang. Exempel på symboler i läroböckerna som har räknats tillhöra kategorin 

matematiska symboler är: =, +, <, >, 1, 5, 0, 10, 11, 12 och ≠ (se bilaga 3). Till kategorin 

matematiska symboler och ord räknas utöver matematiska symboler även ord tillhörande det 

matematiska språket. Tabell 3 visar att alla de analyserade läroböckerna innehåller matematiska 

symboler. Fyra läroböcker innehåller mindre än 200 stycken symboler (Pixel matematik [2015], Koll 

på matematik [2014], Prima Matematik [2014] samt Mondo matematik [2016]). Lägst antal 

matematiska symboler har Koll på matematik (2014), vilken presenterar 85 stycken symboler. Högst 

antal matematiska symboler har Mera Favorit Matematik (2013) som presenterar 1022 stycken 

symboler, vilken är den enda läroboken som presenterar mer än 1000 stycken symboler. 

 

Det förekommer stor variation mellan de åtta analyserade läroböckernas förekomst av matematiska 

ord (det vill säga ord tillhörande det matematiska språket) och symboler, när dessa två kategorier 

räknas samman. Det varierar från 206 stycken till 1104 stycken. Tabell 3 visar att läroböckerna Mera 

favorit matematik (2013) och Singma matematik (2016ab) är de läroböcker med flest matematiska ord 

och symboler. Favorit matematik (2012) har också ett relativt högt antal matematiska symboler och 

ord i jämförelse med de övriga läroböckerna. Alla de tre nämnda läroböckerna (Mera favorit 

matematik [2013],  Singma matematik [2016ab] och Favorit matematik [2012]) har ett förhållandevis 

högt antal matematiska symboler vilket påverkar det sammanlagda resultatet av matematiska ord och 

symboler. De resterande läroböckerna har ett relativt likställt resultat i antal matematiska ord och 
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symboler, på mellan 206 stycken till 257 stycken. Dock sticker läroboken Matte Direkt Safari (2011) 

ut och har 418 stycken ord och symboler. 

 

Enligt uträknat medelvärde av alla de analyserade läroböckerna så förekommer det i snitt 406,6 

stycken symboler i läroböckernas inledande kapitel. Det visar vid en jämförelse mellan böckerna att 

det är några läroböcker som har betydligt fler symboler än medelvärdet samtidigt som några 

läroböcker som har betydligt färre. Det betyder att variationen mellan läroböckernas förekomst av 

symboler är stor. I kategorin matematiska symboler och ord är det uträknade medelvärdet att det 

förekommer i genomsnitt 528,6 stycken matematiska ord och symboler i läroböckernas första kapitel. 

Det visar vid en jämförelse mellan läroböckerna att variationen på förekomsten av matematiska ord 

och symboler är stor eftersom alla de analyserade läroböckerna avviker från medelvärdet, vilket är 

beräknat utifrån förekomsten av matematiska ord och symboler i alla de åtta läroböckerna. 

7.2. Analys 

Under följande avsnitt presenteras resultatet på studiens tre frågeställningar med stöd i studiens 

teoretiska utgångspunkter. Analysen genomförs med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, 

där språket, däribland skriftspråket, anses vara en av de viktigaste resurserna för kunskapsinhämtning. 

Studiens resultat visar att alla läroböcker innehåller text som bör förstås för att kunna tillämpa sig 

matematiken, vilket överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på språket, där språket 

anses vara ett verktyg för lärande och inhämtande av kunskap. 

7.2.1 Läroböckernas antal ord samt andel olika ord 
Det sociokulturella perspektivet ser lärandet som en process, där språket är en del av 

lärandeprocessen. Språket, både skriftspråket och talspråket, ses som ett redskap som bidrar till 

lärande. Inom det sociokulturella perspektivet ses därmed läsning som en förutsättning för att lära 

(Säljö, 2014:157). Gällande frågeställning 1 så visar resultatet att alla de analyserade läroböckerna 

innehåller en mängd ord, dock i varierande mängd, som bör kunna läsas och förstås för att kunna ta 

till sig av innehållet. Förståelsen av ord bidrar således till lärande, vilket kan kopplas ihop med 

tankarna inom det sociokulturella perspektivet där språket ses som ett redskap för lärande. De 

läroböcker som innehåller en mindre mängd ord, däribland Pixel matematik (2015) och Prima 

matematik (2014) kan därmed anses hämma utvecklingen hos eleverna då läroböckerna möjligtvis 

inte bidrar till utveckling i elevernas ordförståelse. De läroböcker, däribland Singma matematik 

(2016ab) och Mondo matematik (2016), som innehåller flest antal ord kan däremot anses utveckla 

elevernas språk. De läroböcker som innehåller flest antal ord (Singma matematik [2016ab] och Mondo 

matematik [2016]) innehåller dock även en relativt liten andel olika ord i en jämförelse med de andra 

läroböckerna, vilka kan anses hämma elevernas utveckling av ett brett ordförråd. De läroböcker som 

däremot har en stor andel olika ord, i jämförelse mellan läroböckerna, är Pixel matematik (2015) och 



   34  

Prima Matematik (2014). Att eleverna möter en stor andel olika ord kan bidra till att nya ord 

approprieras i deras ordförråd, det vill säga att de lär siga nya ord vilket kan vara en fördel vid 

kunskapsinhämtning via läroböcker. Man kan se ett samband mellan alla de analyserade lärobokernas 

förekomst av antal ord och andel olika ord. De böcker med färre antal ord har därmed en större andel 

olika ord. Alltså, de böcker i vår analys med fler ord använder sig av samma återkommande ord 

medan de böcker i vår analys som har färre antal ord, procentuellt sett, använder sig av fler ord för att 

möjligtvis vara innehållsrik. Ett exempel från läroboken Mondo matematik (2016) där en stor andel 

ord presenteras i en matematisk uppgift lyder: Hämta en näve plockisar. Dela upp plockisarna i två 

högar. Hur många kan det vara i varje hög? Visa alla sätt som ni kan komma på (2016:24). Denna 

textuppgift består av sammanlagt 26 antal ord varav 24 olika ord, det innebär att eleverna behöver 

förstå många olika ord för att kunna lösa uppgiften. Det kan leda till att elevernas istället för att 

utveckla ämneskunskaper istället utvecklar språkkunskaper. Språket ska ses som ett verktyg som 

förmedlar ny kunskap till eleverna (Säljö, 2005:32,142), däribland kunskap inom skolans olika ämnen 

och språket ska inte enbart utveckla elevernas ordförståelse.  

7.2.2 Förekomsten av matematiska symboler 
Det matematiska språket består till stor del utav matematiska symboler, vilket överensstämmer med 

studiens resultat av frågeställning 3, där alla läroböcker presenterar en stor mängd symboler. Dock är 

det en avsevärt stor differens mellan den lärobok som presenterar flest matematiska symboler i 

förhållande till den som presenterar minst matematiska symboler. Mellan den lärobok som har flest 

antal symboler (Mera Favorit matematik matematik [2013])  och den som har minst antal symboler 

(Koll på matematik [2014]) är det en differens på 937 stycken. I läroboken Pixel matematik (2015) 

kan vi se ett exempel på hur matematiska symboler används i textinnehållet. Uppgiften lyder: Skriv 

talkamrater till 5 (2015:12). I Uppgiften används den matematiska symbolen 5 för att beskriva talet 

fem. I meningen ges elevernas möjlighet till att appropriera den matematiska symbolen för att den i 

sin tur ska bli neutraliserad och att okunskapen kring den ska försvinna (Säljö, 2005:147). De 

läroböcker som innehåller flest antal matematiska symboler är Singma matematik (2016ab) (578 

stycken), Favorit matematik (2012) (691 stycken), Mera Favorit matematik (2013) (1022 stycken) 

och Matte Direkt Safari (352 stycken). De läroböckerna kan därmed anses ge eleverna störst 

möjlighet till att appropriera matematiska symboler. För att eleverna ska kunna appropriera nya ord 

och symboler ska eleverna, enligt Säljö (2005), möta de nya orden eller symbolerna upprepade gånger 

och på olika sätt för att få möjlighet att verkligen förstå deras innebörd. Ytterligare är det viktigt att 

eleverna får de nya orden och symbolerna förklarade för sig så att eleverna ges möjlighet att 

neutralisera dem. 
 

En uppgift i läroboken Prima Matematik (2014) kan tänkas presentera likhetstecknets innebörd med 

andra ord. Uppgiften skrivs enligt följande: Rita så det är lika många på båda sidorna (2014:17) . 
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Nedanför texten framställs flertal likhetstecken (=), med olika antal prickar på vardera sida. 

Likhetstecknet som upprepade gånger förekommer i uppgiften blir därför av angelägenhet att förstå 

för eleverna. Förklaringen kan därför ses som ett stöd inför uppgiften där man med ord inom bland 

annat vardagsspråket förklarar det matematiska sammanhanget och introducerar en matematisk 

symbol för eleverna. Denna matematiska symbol får eleverna i uppgiften möjlighet att appropriera 

eftersom symbolen förekommer upprepade gånger och att symbolens, likhetstecknets, innebörd 

förklaras genom formuleringen av uppgiften. 

7.2.3 Läroböckernas språkliga innehåll 
Språket är kontextbaserat (Säljö, 2005) och utifrån resultatet på frågeställning 2, kan eleverna i 

läroböckerna möta ord tillhörande vardagsspråket, skolspråket och det matematiska språket. I Matte 

Direkt Safari (2011) formuleras textuppgifter såsom: skriv talen 1 till 5 (2011:9) vilka innehåller 

bland annat det matematiska ordet tal, vilket också kan räknas vara en homonym, ett tvetydigt ord, 

eftersom ordet får en annan betydelse i vardagsspråket och skolspråket än i det matematiska språket. 

Ordens skilda betydelser i olika sammanhang kan leda till missförstånd och kan därför orsaka 

svårigheter för elever vid förståelsen av texten det förekommer i (Petersson, 2014:54). Ordet tal 

förekommer i alla matematikläroböckers första kapitel, mer i vissa, mindre i andra och ofta i olika 

böjningsformer. Dock förekommer inte många andra homonymer där ena betydelsen av ordet kan 

kategoriseras till det matematiska språket. Ingen lärobok förklarar innebörden av ordet tal där det 

förekommer. Ingen lärobok tar heller upp att ordet har en matematisk betydelse och en vardaglig 

betydelse, vilket läroböckerna bör göra för att kunna hjälpa eleverna i approprieringen av ordet och 

förstå dess innebörd. Dock har ordet tal en relativt hög stilnivå så det är tveksamt om eleverna sedan 

tidigare har stött på ordet i ett sammanhang som att hålla ett tal. 

 

I Singma matematik (2016ab) förekommer det flest antal matematiska ord medan det i läroboken Koll 

på matematik (2014) förekommer flest matematiska ord procentuellt utifrån det totala antalet ord (se 

tabell 2). Att en lärobok presenterar en stor mängd matematiska ord, kan tänkas ge eleverna erfarenhet 

av att använda det matematiska språket, vilket ligger till grund för att utveckla matematiska 

kunskaper. När orden förekommer i läroböckerna ges eleverna möjlighet att förstå orden och deras 

innebörd vilket kan tänkas vara en förutsättning för att förstå och utvecklas inom matematikämnet. 

Med det som utgångspunkt kan det därför anses av vikt att läroböckerna förmedlar ett rikt 

matematiskt språk så att eleverna får möjlighet att utveckla förståelse men även kunskap inom 

matematikämnet. Det är av vikt att inte förbise att det inom det matematiska språket förekommer 

såväl ord som symboler och vid beräkning av ord och symboler tillsammans visar resultatet att det 

matematiska språket dominerar i alla de analyserade läroböcker förutom i två där vardagsspråket 

dominerar. De läroböcker där vardagsspråket dominerar är Mondo matematik (2016) och Koll på 

matematik (2014) (se tabell 2). 
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Ord som ingår i elevernas vardagsspråk som de sedan tidigare har kunskap och baseras på deras 

tidigare erfarenheter, stöttar elevernas ordförståelse av nya ord de ännu inte behärskar. De kan tänkas 

att många av de ord som ingår i vardagsspråket är ord som eleverna sedan tidigare, innan skolstart, har 

approprierat och orden är därav redan neutraliserade. Mondo matematik (2016) är den lärobok som till 

störst procentuellt del använder sig av ord inom vardagsspråket, vilka utgör hela 83,5 % (se tabell 2) 

av alla ord. Läroboken (Mondo matematik [2016]) är därför, i jämförelse med de analyserade 

läroböckerna, den som minst utmanar och utvecklar elevernas språkutveckling inom det matematiska 

språket men däremot den text som eleverna med hjälp av sina kunskaper i vardagsspråket lättast kan 

ta till sig. Ytterligare en lärobok som möjligtvis inte utvecklar elevernas appropriering av matematiska 

ord på största möjliga vis är Matte Direkt Safari (2011) med 82,5 % ord inom vardagsspråket. Dock 

förekommer det en mängd symboler inom det matematiska språket i läroboken vilka kan approprieras 

av eleverna och sedan ligga till grund för kunskapsinhämtning och utveckling inom matematikens 

språk. 

 

Utifrån resultatet på frågeställning 2 så har ingen lärobok har ett jämbördigt antal ord tillhörande det 

tre olika kategorierna: vardagsspråket, skolspråket och det matematiska språket samt matematiska 

symboler. En balans mellan vardagsspråket, skolspråket och det matematiska språket skulle kunna 

anses möjliggöra appropriering av ord inom alla de tre olika kategorierna på ett likvärdigt sätt. Dock 

har antagligen eleverna sedan tidigare approprierat ord inom vardagsspråket och om förekomsten av 

ord tillhörande vardagsspråket är likvärdigt med förekomsten av ord inom skolspråket samt det 

matematiska språket skulle elevernas tidigare kunskaper i vardagsspråket kunna hjälpa eleverna i 

deras utveckling av ord inom skol-och ämnesspråk. Vid inkludering av både ord och symboler till det 

matematiska språket visar resultatet att läroböckerna Singma matematik (2016ab) och Koll på 

matematik (2014) har ett relativt likvärdigt antal ord och symboler inom det matematiska språket som 

de har ord tillhörande vardagsspråket. Det kan skapa en balans mellan det språk eleverna, 

förhoppningsvis, sedan tidigare är bekant med och det nya ämnesspråket - det matematiska språket. 

Exempel på när de olika kategorierna (språken) möts och integreras i en uppgift kan man tyda i 

Singma Matematik (2016a) där texten: Skriv talkamraterna formuleras (2016a:18). Nedanför texten 

står det; _och_är 5 och eleverna ska fylla i de tomma rutorna. Det matematiska sammanhanget: 

_och_är 5, tränar eleverna på att dela upp en helhet i delar med hjälp av ord (och samt är) som 

eleverna antagligen har mött tidigare i deras vardag och redan är bekanta med. Samtidigt introduceras 

ett, förhoppningsvis, nytt uttryck, talkamraterna, vilket stöttar elevernas process mot appropriering av 

det nya matematiska uttrycket. I bland annat läroboken Mondo matematik förekommer det 

genomgående faktarutor som förklarar och beskriver olika matematiska ord och sammanhang. 

Exempelvis lyder en beskrivning följande: När det är lika många använder vi ett likhetstecken (=) 

(2016:20). En annan faktaruta i Mondo matematik presenterar tiokamrater på följande sätt: Tal som är 
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tio tillsammans kallar vi för tiokamrater (2016:28). Det kan tänkas att läroböckerna genom 

faktarutorna förklarar de nya matematiska orden för eleverna och på sätt stöttar deras matematiska 

språkutveckling som ligger till grund för att ta till sig de matematiska sammanhangen. 

 

I en jämförelse mellan läroböckerna upptäcktes många likheter kring vad läroböcker, ämnade för 

höstterminen i årskurs 1, behandlar för matematiska områden. I de åtta analyserade läroböckerna 

berörs många liknande matematiska områden, exempelvis behandlar alla de analyserade läroböckerna 

talen 0-10 där eleverna antingen ska räkna föremål eller träna på att skriva siffrorna (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9). Exempelvis ska eleverna i en uppgift ur Mera Favorit matematik (2013) koppla samman ett 

antal föremål med ett tal. Uppgiften lyder följande: Hur många? Ringa in talet. (2013:9). Eleverna 

ska då räkna ett antal föremål som förekommer på bild och sedan ringa in det rätta antalet från 1-10. 

Liknande uppgifter finns även i Koll på matematik (2014) där eleverna i uppgiften: Hur många? 

Skriv. (2014:17) förväntas räkna ett antal bollar och därefter skriva rätt antal. Uppgifter där eleverna 

ska beskriva förhållandet mellan tal är också vanligt förekommande i majoriteten av de analyserade 

läroböckerna. En uppgift där eleverna ska beskriva förhållanden mellan tal, som även inkluderar 

matematiska symboler, förekommer i läroboken Favorit matematik (2012). Uppgifter lyder följande: 

Skriv < eller > (2012:31). Symbolerna < och > är matematiska och beskriver olikheter mellan tal där 

det ena beskriver mindre än och det andra beskriver större än. Ytterligare en uppgift i Favorit 

matematik (2012) som behandlar relationen mellan tal lyder följande: Dra streck i storleksordning 

från det minsta till det största talet. (2012:33) där eleverna nedanför uppgiften uppmanas att dra 

streck mellan tärningar som visar olika antal prickar. Att eleverna får träna på det matematiska 

sammanhanget med hjälp av olika begrepp kan tänkas öka deras möjligheter att appropriera orden 

samtidigt som de får möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper. Några läroböcker använder 

sig av olikhetstecken precis som Favorit matematik (2012) eller de matematiska begreppen mindre än 

och större än för att beskriva förhållandet mellan tal, vilket exempelvis Singma matematik (2016ab) 

också gör. Motsvarighet till det matematiska sammanhanget kan även tydas i Koll på matematik 

(2014) där eleven uppmanas att jämföra antal kulor. Bland annat en uppgift lyder följande: Ringa in 

färst (2014:13) och de matematiska orden färre, fler och färst blir angelägna att appropriera. I 

läroboken Mondo matematik (2016) används också orden fler, färre och färst för att jämföra antal. I 

läroboken finns det också en faktaruta (2016:17) som förklarar orden vilken kan tänkas stötta 

elevernas i deras process mot appropriering samtidigt som de får en beskrivning av det matematiska 

sammanhanget vilket kan tänkas stötta elevernas utveckling inom matematikämnet. Läroboken Mera 

Favorit matematik (2013) använder sig också av begreppen fler och färre fast då även i relation till 

lika många. Eleverna får i uppgifter träna på att jämföra tal och matematiska likheter genom att dra 

streck mellan lika många och markera de föremål som är fler eller färre (2013:26-28).
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8. Diskussion 

Under följande avsnitt diskuteras analysens resultat utifrån den forskningsöversikt som tidigare 

presenterats samt den teoretiska utgångspunkten. Därefter följer förslag på vidare forskning. Det är av 

vikt att poängtera att analysens resultat enbart omfattar åtta matematikläroböckers första kapitel, 

vilket innebär att att några alltför omfattande slutsatser inte kan dras om läroböcker riktade för 

matematikämnet generellt. Det är av angelägenhet att poängtera att den forskningsöversikt som 

tidigare har presenterats även berör andra skolämnen, årskurser och läroböcker så helt likvärdiga 

jämförelser är svåra att göra. 

8.1 Språkets betydelse inom matematikämnet 

Språket är ett av de viktigaste redskapen för att kunna inhämta kunskap och Säljö (2005) beskriver 

språket som en av de viktigaste medierande resurserna för kunskapsinhämtning. Språkkunskaper 

ligger därmed till grund för att kunna utveckla förståelse och kunskap för olika ämnen, däribland 

matematikämnet (Säljö, 2005:142), vilket även den här studiens resultat pekar på. Även läroplanen 

berör vikten av språkkunskaper eftersom det formuleras att alla elever måste utveckla en förmåga att 

kunna kommunicera inom matematiken (Skolverket, 2016:47). När det gäller frågeställning 1 så visar 

vår studies resultat att alla de analyserade läroböckerna innehåller en mängd ord och ett antal olika ord 

(se tabell 1) som bör förstås för att eleverna ska kunna ta till sig av innehållet, vilket kan ställa krav på 

ett brett ordförråd hos eleverna. Läroböcker innehållande ett stort antal ord kan tänkas bidra till att öva 

eleverna i läsförståelse snarare än att öva eleverna i matematik, vilket kan kopplas till Dyrvolds 

(2016) resultat där hon menar att uppgifter med många ovanliga ord kan bidra till att öka elevernas 

läsförmåga snarare än kunskaper inom matematikämnet (Dyrvold, 2016:61-63). 
 

Gällande frågeställning 2 kan vi se en stor variation mellan ord kategoriserade till vardagsspråket, 

skolspråket och det matematiska språket i alla de analyserade läroböckerna (se tabell 2). Olvegårds 

(2004) studie visar på ett resultat som är jämförbart med vårt resultat. Hennes studie redovisar ett 

resultat där de analyserade läroböckerna ställer krav på ett brett ordförråd hos eleverna, där ord som 

inte ingår i elevernas ordförråd vid skolstart skapar störst problem (2004:149-151). Olvegårds (2004) 

studie berör dock läroböcker ämnade för historia men eftersom hennes resultat visade att de 

svårigheter som eleverna stöter på i läroböckerna oftast beror på ämnesspecifika ord, ord som 

eleverna inte är bekanta med innan skolstart, kan hennes resultat jämföras med vårt. Det eftersom vår 

studie också behandlar ord som eleverna förmodligen inte är bekanta med innan skolstart däribland 

ord tillhörande skolspråket och det matematiska språket. De ord som vanligtvis ingår i elevernas 

ordförråd vid skolstart är ord tillhörande vardagsspråket. Ord tillhörande skolspråket eller det 

matematiska språket innehåller ord eleverna vanligtvis möter för första gången när de börjar i skolan. 

Det kan därför innebära att läroböcker som innehåller en stor andel av skolspråket eller det 
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matematiska språket är svårare för eleverna att förstå när de går i årskurs 1. Det har dock stor 

betydelse vilka orden är. Det kan tänkas att texter med många välbekanta ord, möjligen ord 

tillhörande vardagsspråket, blir lättare att förstå och ta till sig i jämförelse med texter där det 

mestadels förekommer ord inom skolspråket eller ämnesspråk. Om eleverna förstår och kan relatera 

till innehållet i texten med hjälp av vardagsspråket kan det antas rimligt att eleverna stöttas i deras 

kunskapsutveckling inom matematikämnet eftersom fokus kan ligga på att inhämta ämneskunskaper 

istället för språkkunskaper (Dyrvold, 2006:61-62). Det är dock svårt att generalisera detta till alla 

elever eftersom alla elever har olika erfarenheter, ord som är svåra och nya för en elev kan vara 

neutraliserade hos en annan. Läroböckerna Singma matematik (2016ab) (3,8 % av skolspråket och 

31,6 % av det matematiska språket) och Koll på matematik (2014) (2,2 % av skolspråket och 33,6 % 

av det matematiska språket) är de två läroböckerna som innehåller den största sammanlagda 

procentuella andelen ord tillhörande skolspråket och det matematiska språket (se tabell 2), dessa 

läroböcker kan därför anses vara svårare för eleverna att förstå eftersom de förmodligen består av flest 

obekanta ord. Däremot visar tidigare forskning att eleverna i mötet med nya ord kan utveckla ett rikt 

språk där nya ord förankras i elevernas ordförråd, vilket bland annat kan leda till att missförstånd 

inom matematikämnet undviks samt att eleverna får lättare att utveckla ny kunskap inom ämnet 

(Häggblom, 2004:151, 16; Löwing, 2004:120; Malmer, 2002:49). Den forskningen talar istället för 

läroböcker som innehåller ett rikt varierat språk och talar emot läroböcker innehållande en liten 

mängd ord, vilka kan anses inte utmana eleverna utan istället anses hämma eleverna i deras 

utveckling. 

 

Läroböcker som innehåller en liten andel olika ord, såsom exempelvis Singma matematik (2016ab) 

och Matte Direkt Safari (2011) använder sig rimligtvis av samma ord flertal gånger medan en lärobok 

med få ord rimligtvis använder sig av olika ord för att få ett rikt innehåll. Det kan tydas i att de 

läroböcker som har ett högt antal ord också har en mindre procentuell andel olika ord (se tabell 1). De 

läroböcker med en liten andel olika ord kan vara lättare att förstå för elever eftersom orden i texten 

förhoppningsvis förekommer flera gånger vilket leder till att eleverna får möjlighet att förstå ordens 

innebörd genom att få läsa de i olika sammanhang. Dock gynnas möjligtvis inte elevernas utveckling 

av ett brett ordförråd, med förståelse för flera olika ord, i läroböcker som innehar en mindre förekomst 

av olika ord. Pixel matematik (2015) är den lärobok med det högsta procentuella andelen olika ord (se 

tabell 1), vilken därmed kan tänkas gynna eleverna i deras utveckling av ett varierat ordförråd. Dock 

har läroboken också ett lägre antal ord än flertalet av de resterande läroböckerna vilket kan leda till att 

eleverna inte får möta orden i nya sammanhang. Om en elev, oavsett hur många gånger ett ord eller en 

symbol förekommer, inte förstår dess innebörd eller hur den ska användas i matematiska sammanhang 

kan en viss problematik uppstå. Eleven kan få svårt att utföra uppgiften som ska genomföras, 

frustration och missförstånd kan uppstå och appropriering av ordet eller symbolen kan bli näst intill 
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omöjlig. Eleven kan då behöva stöttning och förklaring kring ordet eller symbolens innebörd och som 

Säljö förordar, läsa ordet flera gånger och i olika sammanhang (Säljö, 2005:152). 

 

Även Dyrvold (2015) poängterar språkets betydelse inom matematiken och hon menar att 

läsförmågan är en grund för att förstå matematiken. Hon menar att man måste förstå matematikens 

olika delar, såsom exempelvis symboler, ord och bilder för att erhålla matematiska kunskaper. Alla de 

analyserade läroböckernas första kapitel innehåller symboler, ord och bilder vilket överensstämmer 

med det tredje av Dyrvolds (2015) presenterade synsätt på matematik, där hon ser språket som en del 

av matematiken. De läroböcker som ställer störst krav på att eleverna innehar kunskap och förståelse 

för matematiska symboler är Singma matematik (2016ab), Favorit matematik (2012) och Mera favorit 

matematik (2013) vilka innehar flest antal matematiska symboler. 

 

Gällande frågeställning 3, när både matematiska symboler och ord inkluderas i det matematiska 

språket, visade resultatet att enbart två läroböcker, Mondo matematik (2016) och Koll på matematik 

(2014), inte hade en dominans av det matematiska språket. Det, kopplat till det första av Dyrvolds 

(2015) presenterade synsätt på relationen mellan matematik och språk, att matematiken är ett språk, är 

intressant eftersom det kan tänkas att utan det matematiska språket skulle matematiken i sig 

försummas eftersom det matematiska språket kan ses som en del av matematiken. Att majoriteten av 

de analyserade läroböckerna har en dominans inom det matematiska språket, när både symboler och 

ord är inkluderade, kan även diskuteras utifrån Folkeryds (2016) tankar om en texts svårighetsgrad. 

Hon menar att en texts svårighetsgrad baseras på elevernas tidigare erfarenheter och om en elev har 

erfarenheter inom det matematiska språket genererar det i en ökad förståelse vilket ligger till grund för 

vidare utveckling inom ämnet. Att eleverna under första terminen i årskurs 1 har tidigare erfarenheter 

inom det matematiska språket kan av förklarliga skäl anses ovanligt, men att eleverna i början av sin 

kunskapsutveckling får komma i kontakt med matematiska texter skapar erfarenheter och möjligheter 

att utveckla en förståelse vilket ligger till grund för vidare utveckling längre fram inom ämnet. 

 

Svensson (2003) menar att svårigheter i inlärningen av matematikämnet kan bero på språkliga 

svårigheter och därmed anser hon att relationen mellan matematik och språk är betydande. Hon menar 

att ordförståelsen är den faktor som har tydligast korrelation med inlärningen av matematiska 

färdigheter (Svensson 2003:16). Dock har Svensson kommit fram till detta genom tester som 

genomförts på gymnasieskolan, vilket är betydligt högre upp i årskurs än vad denna studie har fokus 

på. Men språkets roll inom matematiken kan tänkas vara densamma i alla årskurser eftersom 

läroböcker redan första terminen i årskurs 1 innehåller en relativt stor mängd ord. De texter som 

förekommer i de analyserade matematikläroböckerna består av språk tillhörande de olika analyserade 

kategorierna, vilka är; skolspråk (förutom en lärobok som inte innehåller något ord inom skolspråket), 

vardagsspråk och det matematiska språket vilket även innehåller matematiska symboler. För att 
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kunna utvecklas kunskapsmässigt bör eleverna därför inneha kunskap i alla dessa språkliga kategorier. 

Det ställer höga krav på elevernas språkkunskaper och vår analys visar därmed att eleverna redan från 

årskurs 1 behöver har kunskap i att läsa och att kunna ta till sig av och förstå en relativt stor mängd 

ord, det trots att många elever i årskurs 1 kan antas inte vara läsvana. Med det i relation till att 

matematikundervisningen mestadels styrs av läroböcker (Johansson, 2016) kan det tänkas att eleverna 

lämnas ensamma att ta till sig en mängd ord, som de möjligtvis inte kan förstå eller ens läsa. För att 

eleverna då ska kunna stöttas i deras språkliga utveckling och inom matematikämnet ställs det höga 

krav på läraren. Läraren blir då den som måste förmedla och förklara lärobokens innehåll för att stötta 

eleverna i deras utveckling samtidigt som läraren måste skapa förutsättningar för att eleverna att 

kunna genomföra de matematiska uppgifterna som läroböckerna innehåller. Trots att eleverna 

möjligtvis inte är läsvana i årskurs 1 kan läroböcker med ett högt antal ord och stor andel olika ord 

vara positiva för elevernas läskunnighet, de kan möjligtvis utmana eleverna och på så sätt stötta och 

utveckla elevernas språkkunskaper parallellt med de matematiska ämneskunskaperna. När eleverna 

utmanas ges de möjlighet till att öva sig i sin läsning. Olvegård (2004) anser att den största språkliga 

utmaningen för elever vid läsning är förståelsen av orden som förekommer i en text, därför är det av 

stor vikt att de läroböcker som innehar ett högt antal ord och olika ord förklarar nya ord och begrepp 

för eleverna så att missförstånd kan undvikas, vilket Mondo matematik gör med hjälp av sina 

faktarutor (exempel har presenterats under analysavsnittet 7.2.3 Läroböckernas språkliga innehåll). 

Att läroböcker och lärare ofta förklarar ord inom ämnesspråk är någonting som även Skolverket 

(Skolverket, 2012b:44) har uppmärksammat. De menar att det leder till att ord inom ett ämnesspråk 

inte utgör den största utmaningen i skolans undervisning utan att de ord som inte förklaras i texten, så 

som ord inom skolspråket, utgör den största utmaningen och därav blir det tämligen mer viktigt att 

läraren finns och stöttar eleverna, detta för att elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling inte 

ska hämmas (Skolverket, 2012b:44). Det är dock viktigt att ha i åtanke att hela böcker inte har 

analyserats i vår studie, utan enbart läroböckernas första kapitel, och därmed bör det tas hänsyn till att 

övriga kapitel i läroböckerna kan gynna eller missgynna elevernas språkutveckling och/eller deras 

ordförståelse. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att det är svårt, tämligen omöjligt, att avgöra 

huruvida läroböcker hämmar eller stöttar eleverna i deras utveckling eftersom många faktorer 

påverkar huruvida en elev utvecklas och lär sig. 

8.2 Språket i olika sammanhang 

Malmer (1990) menar att läroböcker ska stötta elevernas språkutveckling och hjälpa eleverna i deras 

utveckling av ett brett ordförråd (Malmer, 1990:40), vilket kan innebära att läroböcker med en stor 

variation av ord tillhörande olika kategorier kan tänkas stödja elevernas i deras utveckling av ett 

varierat ordförråd där de utvecklar en förståelse för ord i olika sammanhang, vilket kan vara till hjälp 

för att kunna tillämpa sig ämneskunskaper. Även Wedin (2011) poängterar vikten av att inneha ett 

brett ordförråd med kunskap i ord som förekommer i olika sammanhang, vilket hon anser kan leda till 
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största möjliga lärande (Wedin, 2011:115). Wedin (2011) har dock fokus på elever med svenska som 

andraspråk i sin artikel, men språkutveckling är lika viktigt för eleverna med svenska som modersmål, 

vilket hon även nämner i sin artikel, därav anser vi den lämplig att koppla till vår studie. Wedin 

(2011) poängterar att språkutvecklingen ligger till grund för alla elevers kunskapsutveckling. 

 

Cummins (2000) menar att det tar olika lång tid att lära sig att använda språket i olika sammanhang 

och ord tillhörande vissa kategorier tar längre tid att lära än andra, han nämner skolspråket och 

vardagsspråket som exempel. Det kan kopplas till Dyrvold (2015) som i sin studie nämner att texter 

som innehåller ord tillhörande flera olika kombinationer av semiotiska resurser, det vill säga 

innehåller ord tillhörande flera olika kategorier, kan vara svårare att förstå. Vilket skulle kunna bero 

på att ord tillhörande olika kategorier tar olika lång tid att lära sig och att vissa ord ännu inte lärts in. 

Det skulle utifrån det kunna innebära att läroböckerna Mondo matematik (2016)(83,5 % vardagsspråk, 

4,9 % skolspråk och 11,6 % matematiskt språk) och Singma matematik (2016ab) (64,6 % 

vardagsspråk, 3,8 % skolspråk och 31,6 % matematisk språk) är svårare att förstå då de innehåller ord 

tillhörande alla tre analyserade kategorier samt även innehar störst variation på ord inom de tre 

analyserade kategorierna, i jämförelse med exempelvis läroboken Pixel matematik (69,6 % 

vardagsspråk, 0 % skolspråk och 30,4 % matematiskt språk) som enbart innehåller ord tillhörande två 

av kategorierna. När eleverna dock kommer i kontakt med ord i olika språkliga sammanhang kan de 

lättare förankras i elevernas ordförråd. Det kan därför anses gynnsamt att läroböcker framställer ett 

varierat språkbruk. 

 

Många är ett ord som eleverna stöter på frekvent i läroböckerna på olika sätt och i olika sammanhang. 

Det ökar möjligheterna för eleverna att appropriera ordet och förstå det utifrån dess sammanhang. 

Ordet är dock abstrakt och det finns ingen direkt definition på hur många många är. Ordet 

förekommer i matematiska sammanhang som hur många och lika många i alla läroböcker, dock kan 

ordet även användas i elevernas vardag i sammanhang såsom exempelvis jag har många, vilket 

eleverna förhoppningsvis är bekanta med sedan tidigare. Det gör att eleverna måste kunna parera från 

vardagsspråket till det matematiska språket i mötet med ordet i läroböckerna, vilket gör att eleverna i 

dessa fall behöver omvärdera begreppet utifrån dess sammanhang (Petersson, 2014:54). Orden Fler, 

färre, färst, mindre och större är ord som också förekommer frekvent i våra analyserade läroböcker i 

olika sammanhang. Det är ord som används för att jämföra tal eller för att storleksordna och dessa ord 

är enligt Frisk (2009:13) nödvändiga för eleverna att förstå för att kunna tillämpa rätt metod för lösa 

textuppgifter som förekommer i läroböcker. Den analys Frisks (2009) har gjort genomfördes på 

läroböcker i årskurs 2, men samma användning av begreppen går att se i majoriteten av våra 

analyserade läroböcker. 
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Det förekommer även tvetydiga ord i de analyserade läroböckerna. Norén tar i sin avhandling (2010) 

upp exempelvis volym, tal och bråk där vardagsspråket sätt att använda dessa begrepp skiljer sig från 

matematikundervisningen uttryckssätt (Norén, 2010:53). Tal förekommer uteslutande i matematiska 

sammanhang i alla våra analyserade läroböcker vilket stärker att det är ett ämnesspecifikt ord som 

eleverna bör ta till sig och förstå. Att ordet även kan användas i andra sammanhang, exempelvis i tal 

som i talat språk eller i tal som att hålla ett tal, kan göra att eleverna känner igen ordet sedan tidigare 

men tolkar det på ett helt annat sätt än vad som avses i sammanhanget (Lindberg, 2006:67). Det kan 

leda till förvirring och missförstånd hos eleverna när de inte förstår vad de förväntas göra i 

matematikuppgifter. Dock används ordet tal frekvent i alla de analyserade läroböckerna vilket leder 

till att eleverna förhoppningsvis approprierar ordet i dess sammanhang. Petersson (2014:56) nämner 

också att eleverna i mötet med tvetydiga ord måste göras medvetna om i vilket språkligt register ett 

ord tillhör, det anser vi att eleverna blir genom att möta ordet frekvent i enbart matematiska 

sammanhang. 

8.3 Innebörden av att använda ett korrekt matematiskt språk i 
matematikundervisningen 

Flera forskare, däribland Dyrvold (2015), Häggblom (2000) och Löwing (2004) nämner att 

matematiken har ett eget språk. Vanligen möter eleverna det för första gången när de börjar i skolan 

och då också möter matematikämnet för första gången, då ofta genom en lärobok (Lindberg, 

2006:59). Att läroböckerna väljer att framställa ett matematiskt språk ställer därmed krav på att 

eleverna innehar kunskap i det, vilket gör att läroböcker som innehåller en stor mängd av det 

matematiska språket  (se tabell 2) därmed ställer högre krav på elevernas kunskaper inom det 

matematiska språket än läroböcker som innehåller en mindre mängd av det. Det är av vikt att det 

matematiska språket som läroböckerna använder är korrekt, så att den språkutveckling och 

appropriering av nya ord som sker hos eleverna gynnar deras kunskapsutveckling. Löwing poängterar 

vikten av ett korrekt språkbruk och menar att de rätta termerna ska användas så att de förankras hos 

eleverna (Löwing, 2004:117–118). Dock finns det forskare, exempelvis Bergqvist och Österholm, 

som menar att vikt inte bör läggas på att använda rätt begrepp utan snarare på att eleverna ska förstå 

begreppets innebörd (Bergqvist & Österholm, 2014:28). Bergqvist och Österholm (2014:28) menar att 

det är nödvändigt att fokusera på innebörden av de förekommande orden och begreppen istället för att 

använda och förstå deras korrekta benämning. De anser alltså att det är viktigare att eleverna förstår 

matematiska uppgifter och hur de ska lösas snarare än att förstå de korrekta matematiska orden och 

begreppen (2014:28). En tanke utifrån det är att matematiska uppgifter inte behöver bestå av ord utan 

kan enbart bestå av exempelvis bilder, där eleverna förslagsvis ska räkna och jämföra antal. Eleverna 

tränas då på att bemästra matematiska sammanhang istället för att fokus hamnar på att förstå de 

korrekta matematiska orden och begreppen. Dessa uppgifter kan tänkas leda till att eleverna får 

laborera med läroböckernas matematiska innehåll utan att behöva kunna läsa och förstå det 
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matematiska språket. Dock menar Sfard (2007:571) att ett sammanhang måste innehålla matematiska 

ord för att vara matematiskt och vårt resultat visar att alla läroböcker inkluderar ord som bör förstås 

för att kunna ta till sig av de matematiska sammanhangen. Läroböckerna Singma matematik (2016ab) 

och Mondo matematik (2016) är de läroböcker som innehåller betydligt fler ord i första kapitlet än 

resterande läroböcker (se tabell 1). Läroböckerna Pixel matematik (2015) och Prima Matematik 

(2014) innehåller däremot ett mindre antal ord (se tabell 1), vilket skulle kunna förklaras med att de 

läroböckerna innehåller fler bilder som tar upp en stor del av det första kapitlet. Det kan därmed 

tänkas vara så att dessa två läroböcker därmed fokusera mer på att eleverna får träna på att förstå och 

lösa matematiska sammanhang snarare än att förstå matematikens korrekta ord och begrepp. Dock 

innehåller alla läroböcker matematiska ord och symboler vilket gör att läroböckernas innehåll visar att 

en grund för att förstå matematiken är att förstå dess olika ord och symboler, vilket även stämmer 

överens med Dyrvolds (2015) tankar kring matematikförståelse. Det är dock olika beroende på vilken 

lärobok eleverna kommer i kontakt med eftersom läroböckerna framställer varierat antal matematiska 

uttrycksformer. 

 

Det språk som förekommer inom matematiken bör förstås av eleverna för att kunna inhämta kunskap i 

ämnet. Det gör att eleverna utöver att inhämta kunskap i matematikämnet också måste lära sig ett 

matematiskt språk vilket kan sätta elevernas läsförmåga i fokus framför inlärningen av ämnet 

(Dyrvold, 2015:5). De läroböcker som har en stor dominans av matematiska ord och många 

matematiska symboler (se tabell 2 och 3) ställer höga krav på att eleverna lär sig ett matematiskt språk 

parallellt med att de inhämtar kunskaper inom ämnet. Dock kan det även vara gynnsamt för elevernas 

kunskapsinlärning att det samtidigt utvecklar sina språkliga färdigheter inom det matematiska språket 

(Häggblom, 2000:16; Löwing 2004:120). 

8.4 Förslag på framtida forskning 

I analysen har enbart första kapitlet i åtta läroböcker för årskurs 1 analyserats. För att få ett mer 

omfattande resultat kan förslagsvis hela böcker analyseras, det eftersom vår analys enbart har 

analyserat åtta läroböckers första kapitel och inte hela böcker. Det skulle även vara intressant att 

analysera vilka ämnesrelaterade ord som är vanlig förekommande i matematikläroböcker för årskurs 

ett, och därmed också analysera fler aktuella läroböcker för att få en överblick över läroböcker 

generellt. Att göra en analys på motsvarande sätt som vår fast i läroböcker ämnade för årskurs 3 skulle 

också vara intressant eftersom eleverna förhoppningsvis vid slutet av lågstadiet är läskunniga och 

textuppgifterna kan tänkas vara utformade annorlunda. Avslutningsvis skulle det vara intressant att 

göra en analys av intervjuer och observationer på elever i årskurs 1 med fokus att ta reda på hur 

eleverna tar till sig texten i matematikläroböcker samt vilka möjliga svårigheter som kan uppstå i 

mötet med läroböcker.  
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9. Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka vilket språkbruk matematikläroböcker ämnade för första 

terminen i årskurs 1 förmedlar till eleverna. Åtta läroböcker utgivna av fyra olika bokförlag har 

analyserats och resultatet har därefter jämförts mellan de olika läroböckerna. Gällande frågeställning 1 

så innehar alla de analyserade läroböckerna en mängd ord och ett antal olika ord som är av vikt att 

eleverna kan ta till sig för att förstå läroböckernas innehåll, vilket är intressant eftersom det kan antas 

att många elever ännu inte är läsvana första terminen i årskurs 1. Gällande frågeställning 2 så 

innehåller sju av åtta av de analyserade läroböckerna ord inom alla de analyserade kategorierna: 

vardagsspråk, skolspråk samt det matematiska språket. En av läroböckerna Pixel matematik (2015) 

innehar inga ord kategoriserade till skolspråket. Resultatet visar därmed att eleverna bör kunna 

använda språket i olika sammanhang för att förstå läroböckernas innehåll. När det gäller frågeställning 

3 så innehåller alla läroböcker även matematiska symboler, dock i varierande mängd. Några av 

läroböckerna (Singma matematik [2016ab], Favorit matematik matematik [2012] och Mera Favorit 

matematik matematik [2013]) utmärker sig med ett stort antal matematiska symboler, vilka därmed 

ställer krav på att eleverna förstår matematiska symboler för att kunna ta till sig av innehållet. Att 

läroböckerna består av ett innehåll där språket förekommer i olika sammanhang ger eleverna en 

möjlighet till att utvecklas språkligt vid kontakten med nya ord, dock kan läroböckernas innehåll även 

ta bort fokus från ämnet och istället anses bidra till att utveckla elevernas läsförmåga snarare än att 

utveckla deras matematiska förmåga. Det är här dock av vikt att återkoppla till vår studies inledande 

del i bakgrunden: God språkutveckling kan ligga till grund för att utveckla ett brett ordförråd, vilket 

är av vikt för alla elevers skolframgång. Ett stort ordförråd leder till lärande medan ett mindre 

ordförråd kan hämma elevernas kunskapsutveckling (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007:38; 

Wedin, 2011:115) (se avsnitt 2 Bakgrund). Det är därmed av vikt att eleverna kommer i kontakt med 

nya ord för att ges chansen att utveckla ett brett ordförråd, vilket i sin tur kan leda till största möjliga 

kunskapsutveckling.  

 

Vår studie visar att det är stor skillnad mellan läroböckernas textinnehåll vilket lärare bör vara 

medvetna om. Vi anser att vår studie kan skapa en förståelse hos lärare kring vilket språkbruk som 

förekommer i matematikläroböcker ämnade för årskurs 1. Det kan vara till hjälp för lärare i 

planeringen av matematikundervisning samtidigt som det kan medvetandegöra för lärare att 

matematikundervisningen bör kompletteras med andra undervisningsformer istället för att enbart ta 

stöd i en lärobok. Undervisningen bör vara mer än tyst enskilt arbete i läroböcker så att elevernas 

utveckling av ett brett ordförråd stöttas och underlättas i tillräcklig mån, vilket är av vikt för att 

eleverna ska kunna utvecklas och inhämta kunskaper i skolan. Lärare bör göras medvetna kring vikten 

av att inneha språkliga kunskaper inom matematikämnet samt göras medvetna om att variera 

undervisningen i matematik så att alla eleverna kan stöttas både i språkutveckling samt 
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kunskapsutveckling för att därmed ges möjlighet till att nå samma mål, vilket bidrar till en mer 

jämställd och demokratisk skola (Skolverket, 2016:8,9,47). Alla elever ska ges möjlighet till att 

utmanas och utvecklas efter deras egna förutsättningar, vår analys kan därmed stötta lärarnas arbete 

för en jämställd och demokratisk undervisning vid valet av läroböcker (Skolverket, 2016:8).   
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Pilotstudier 

Att bekanta sig med materialet 

Efter att vi bestämt oss för att undersöka ordförrådet i läroböckerna, föll fokus på att undersöka det 

matematiska språket. Vi ville undersöka hur stor del av läroböckernas ord som kunde kategoriseras in 

under det matematiska språket samt hur stor del av orden som vi kunde placera in som att det inte 

tillhörde det matematiska språket. Vi var dessutom intresserade av att undersöka förekomsten av 

matematiska homonymer. Dessvärre insåg vi att en kategorisering av det matematiska språket och det 

icke-matematiska språket blev problematisk, det eftersom att dessa två kategorier är tämligen vida. Vi 

bestämde oss då för att dela upp det icke-matematiska språket i kategorier, och därmed också 

inkludera skolspråket och vardagsspråk i analysens kategorier. Vid en närmare undersökning av 

förekomsten av matematiska homonymer insåg vi att det endast förekommer en enda homonym i alla 

de utvalda läroböckerna, nämligen det matematiska ordet tal. En analys av homonymer skulle därför 

upplevas en aning överflödig. Vi bestämde oss därmed för att enbart fokusera på kategorierna: 

vardagsspråk, skolspråk samt matematiskt språk. Utöver det valde vi att undersöka läroböckernas 

antal ord och andel olika ord. När vi kommit fram till vår analys innehåll, inledde vi ett skapandet av 

ett kodschema. 

 

Därefter följde pilotstudier för att ytterligare anpassa kodschemat utifrån vår analys, vårt material 

samt studiens frågeställningar 

 

Genomförda pilotstudier 

Två pilotstudier genomfördes för att se huruvida vårt kodschema fungerade och var anpassat efter just 

vår studie. De båda pilotstudierna genomfördes på samma sätt som den huvudsakliga analysen sedan 

skulle genomföras på. Efter båda pilotstudierna reviderades och utvecklades kodschemat till det 

slutgiltiga som sedan användes i analysen. 

 

Pilotstudie 1. 

Under den första pilotstudien undersöktes hur väl kodschemat var anpassat för vår studie och våra 

utvalda läroböcker. Vi upptäckte tidigt att vi behövde utöka vår undersökning och även inkludera 

matematiska symboler i analysen. Matematiska symboler fick dock komma att exkluderas från 

beräkningen av antal ord och andel olika ord, och istället bilda en egen underkategori. Denna 

underkategori plockades sedan bort och inkluderades istället i kategorin det matematiska språket, det 

eftersom att matematiska symboler är en så pass stor del av det matematiska språket. Vi valde även, i 

enlighet med Järborgs (2007) riktlinjer för ordräkning, att exkludera förkortningar i vår analys. Vi 
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upptäckte i läroböckerna att förkortningar såsom kr inte var nödvändiga för eleverna att läsa och 

förstå för att kunna ta del av matematiken eller för att förstå sammanhanget. 

 

Utöver detta skapade vi även en ordlista för att kategorisera orden inom våra kategorier. Vi skapade 

ordlistan för att vi sedan skulle kunna analysera läroböckerna på ett likvärdigt sätt. Men det skapades 

även som ett redskap för att styrka att orden kategoriserats på korrekt sätt. Under hela pilotstudie 1 

antecknade vi ner riktlinjer för vår analys, vilka vi sedan kom att använda som kodinstruktioner. 

 

Pilotstudie 2. 

Den andra pilotstudien gick ut på att undersöka hur väl kodschemat efter lite korrigeringar var 

anpassat utefter vår studie och våra läroböcker. Vi valde att göra den andra pilotstudien tillsammans 

för att säkerhetsställa att vi båda uppfattar våra kodinstruktioner och vårt kodschema, samt vår ordlista 

på samma sätt. När vi båda upplevde att vi kände oss säkra på att analysera hälften av böckerna var, 

startade vi analysen. 
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11.2 Bilaga 2. Kodschema med tillhörande kodinstruktioner 

De kodinstruktioner som skapades under pilotstudie 1 hade som syfte att förtydliga riktlinjerna i vårt 

kodschema. I fall då tveksamhet uppstår kan kodinstruktioner stödja oss i vår analys men även 

användas för att göra samma analysen igen. Kodinstruktionerna innehåller specifika och detaljerade 

beskrivningar om vilka ord som ingår i vilken kategori. Instruktionerna talar även om hur olika 

böjningar av samma ord hanteras och hur beräkningen av det totala antalet ord räknas. 

 

Analysenheter – läroböckerna som ska analyseras. 

De sidor som ska inkluderas är de sidor tillhörande det första kapitlet i läroböckerna exklusive de test 

och diagnoser som ibland förekommer på den eller de sista sidorna av kapitlet. 

 

Kodenhet 1 – antal ord i första kapitlet i läroboken. 

Innehållsförteckningen, register och text (ord) som är riktat till läraren exkluderas, såsom exempelvis 

läs mer i lärarhandledningen. Egennamn på exempelvis personer och städer samt förkortningar 

exkluderas. De ord som separeras av mellanrum eller som står enskilt räknas som ord. Alla 

löpord/tokens räknas som befintliga ord, där olika böjningsformer räknas var för sig. Exempelvis 

räknas orden talet, talen och talets som tre ord. Sammansatta ord räknas som ett ord medan ord med 

fasta förbindelser till varandra såsom äga rum vilka Järborg (Järborg 2007:67) diskuterar kring räknas 

som två enskilda ord i beräkning av det antal totala ord. 

 

Kodenhet 2 – antal olika ord i första kapitlet i läroboken. 

Alla lexikonord/lemma-ord räknas, det vill säga, alla böjningsformer av ett ord räknas som 

grundformen. Exempelvis räknas tal, talet, talets, talen som ordet tal, vilket är grundformen. Om alla 

böjningsformer förekommer i det första kapitlet ska de alltså endast räknas som ett ord i räkning av 

olika ord. 

 

Kodenhet 3 – ord tillhörande vardagsspråket i lärobokens första kapitel. 

Till vardagsspråket räknas ord som vi bedömer att eleverna sedan tidigare är bekanta med, ord som 

kan användas i konkreta och spontana sammanhang. Till den här kategorin räknas och inkluderas 

exempelvis ord såsom: ska, i, apa, apelsiner, och samt det. För att se exakt vilka ord som 

kategoriseras inom vardagsspråket, se bifogad ordlista (bilaga 3). 

 

Kodenhet 4 – ord tillhörande skolspråket i första kapitlet i läroboken. 

Till kategorin skolspråket räknas ord som vi anser ha påverkats av skolans undervisning och 

kursplaner. De är ord som är mer abstrakta och akademiska än vardagsspråket. Till skolspråket räknas 
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och inkluderas exempelvis ord såsom: diskutera, förklara, jämföra, kommunicera och undersökning. 

För att se exakt vilka ord som kategoriseras inom skolspråket, se bifogad ordlista (bilaga 3). 

 

Kodenhet 5 – ord tillhörande det matematiska språket i första kapitlet i läroboken. 

Till det matematiska språket räknas ord som är ämnesrelaterade, ord som förekommer inom 

matematikundervisning. Det kan vara ord som kan användas i vardagen men utifrån sammanhanget är 

ämnestypiska. I denna kategori räknas exempelvis ord såsom: tal, räkna, sju, antal och talrad. För att 

se exakt vilka ord som kategoriseras inom det matematiska språket, se bifogad ordlista (bilaga 3). 

Inom matematiken förekommer ofta ord med fasta förbindelser till varandra och i fraser, exempelvis: 

lika med, lika många och naturliga tal. Dessa går, som Järborg (2007) också förklarar det, inte att 

tolkas isolerade från varandra. Dessa kommer därför räknas som matematiska trots deras enskilda 

normala (icke matematiska) betydelse. Om orden däremot utifrån sammanhanget står i sina normala 

betydelser och det inte sammankopplas med det matematiska språket kommer de inte att räknas vara 

inom det matematiska språket utan kategoriseras till vardagsspråket. 

 

Kodenhet 6 – symboler tillhörande det matematiska språket i första kapitlet i läroboken. 

Symboler såsom: 1, =, + och 10. Exempelvis symboler bestående av siffror, likhetstecken/ 

olikhetstecken eller additionstecken. Se separat del i den bifogade ordlistan (bilaga 3). 
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11.3 Bilaga 3. Ordlista 

Det matematiska språket 

Andra  

Antal 

Antalen 

Antalet 

Cirkel 

Cirklar 

Del 

Dela 

Dela upp 

Delas 

Delar 

Delarna 

En 

Ett 

Favorittal 

Flest  

Fler  

Flera 

Formen  

Fem 

Femkamrat 

Fyra 

Färst 

Färre 

Helhet 

Klockan 

Kortaste  

Kuber 

Kvadrat 

Kvadrater 

Lika med 

Lika många 

Lika mycket 

Likhetstecken 

Likhetstecknet 

Längsta 

Längdordning 

Matematikens 

Matematiskt 

Matematiker 

Mattelabbet 

Mig 

Minst 

Minsta 

Minutvisare 

Minutvisaren 

Mindre än 

Mönster 

Noll 

Nio 

Olikhetstecken 

Problem 

Rektangel 

Räkna 

Räknat 

Sex 

Siffra 

Siffran 

Siffror 

Siffrorna 

Sju 

Sjuan 

Stapel 

Storleksordna 

Storleksordning 

Större än 

Störst 

Största 

Tal 

Talkort  

Talcirklar 

Talen 

Talet 

Talets 

Tallinjen 

Talkamrat 

Talkamraterna 

Talrad 

Timvisare 

Timvisaren 

Tio 

Tiokamrater/tioko

mpisar 

Tiokamraterna 

Tioram 

Tioramar 

Tre 

Triangel 

Trianglar 

Två 

Uppdelning 

Åtta 

 

Skolspråk 

Arbetar 

Arbeta  

Arbetat 

Begrepp  

Berättelse 

Berätta 

Bildar 

Diskutera 

Fakta 

Förklara 

Jämföra 

Kommunikation 

Kulram 

Kunskapslogg 

Lägesord 

Lär 

Lära 

Lärt 

Lös 

Löste 

Lösning  

Lösningar 

Meningar 

Mål 

Räknehäfte 

Undersökning 

Uppgift 

Utforska 

Uttrycksformer 

Tecken 

Tecknet 
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Övningen Övningsboken  

Vardagsspråk 

Aktivitet 

Alla 

Andra 

Anna 

Annat 

Använd 

Använda 

Använder 

Apa 

Apelsiner 

Apor 

Ask 

Askarna 

Av 

Ballongerna 

Bakelserna 

Bakom 

Bakåt 

Bara 

Barn 

Barnen 

Ben 

Behöver 

Betalar 

Betyder  

Bestämma  

Bilar 

Bild 

Bilden 

Bilder 

Bilderna 

Bitarna 

Björnen 

Bladen 

Bladet 

Blev 

Blir 

Blivit 

Blå 

Boll 

Bollar 

Bollarna 

Bollen 

Bra 

Bredvid 

Bruna 

Brödskivor 

Burken 

Båda 

Både 

Bägge 

Bär 

Bönor 

Börja 

Början 

De 

Dem 

Den 

Dela 

Delas 

Det 

Dig 

Din 

Dina 

Ditt 

Djur 

Djuren 

Dominobrickor 

Dra 

Du 

Då 

Där 

Efter 

Egen 

Eget 

Egna 

Ekorrar 

Eller 

En 

Ena 

Er 

Era 

Faten 

Fattas 

Femkronan 

Fick 

Figurer  

Finns 

Fiskar 

Fjäril 

Fjärilar 

Fjärilarna 

Flaskor 

Flyg 

Flygplatsen 

Flytta 

Fokus 

Fortsätt 

Fotboll 

Fram 

Framför 

Framåt 

Frukter 

Frågor 

Frågorna 

Från 

Får 

Färdigt 

Färg 

Färgpenna 

Färger 

För 

Förslag 

Först  

Försök 

Försöka 

Ganska 

Gemet 

Gissa 

Gjorde 

Gjort 

Granska 

Grodan 

Grupp 

Grupper 

Grå 

Grön 

Gröna 

Gul 

Gula 

Gång 

Gånger  

Gärna 

Göm 

Gömda 

Gömmer 
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Gör 

Göra 

Ha 

Hade 

Halsband 

Hamnar 

Han 

Handen 

Handlar 

Handdukar  

Handdukarna 

Har 

Hatten 

Hela  

Heter 

Hinderbana 

Hinken 

Hitta 

Hittar 

Hittat 

Hon 

Hopp 

Hoppa 

Hur 

Hus 

Hämta 

Händer 

Händerna 

Här 

Hög 

Högar 

Hör 

i  

Igen 

Ihop 

In 

Innan 

Inga 

Inte 

Insekter  

Ja 

Jag 

Jobba 

Kakor 

Kallar 

Kan 

Kannor 

Kanske 

Kaniner 

Kapitel 

Kapitlet  

Kasta 

Katter 

Katterna 

Klassen 

Knappar 

Knapparna 

Koll 

Kolla 

Komma 

Kommer 

Kompis 

Kompisar 

Kompisen 

Kompisens 

Koppar 

Kronor 

Kronorna 

Krabbor 

Krabborna 

Krysset 

Kulor 

Kunde 

Kvar 

Känna 

Kön 

Körsbär 

Körsbären 

Lagen 

Laget 

Ledtrådarna 

Leksaker 

Letar 

Ligger 

Lika  

Likadana 

Likadant 

Likheter 

Liknande 

Lila 

Lista 

Lite 

Lyssna 

Låda 

Lådan 

Lådor 

Lådorna 

Lägg 

Lägger 

Lätt 

Lärare 

Läs 

Man 

Matchen 

Med 

Mellan 

Mer 

Min 

Mina 

Mitten 

Muffins 

Muggar 

Muggarna 

Muggen 

Munkar 

Mycket 

Mål 

Måla 

Målade 

Målas 

Mönster 

Mönstret 

Möss 

Nallebjörnar 

Namnet 

Nej 

Ner 

Ni 

Ny 

Nyckelpigor 

Nyckelpigorna 

Nytt 

Någonstans 

Något 

Några 

Näbbar 

När 

Näst 

Näve 

Och 

Också 

Olika  

Om 

Osäker 

Ordning  

Ovanför 

Ord 

Orden 
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Par 

Para 

Paren 

Passar 

Peka 

Pekar 

Pengar 

Pengarna 

Pennor 

Plockisar  

Plockisarna 

Pojkar 

Prickar 

Prickarna 

Problem  

Problemet 

Prova 

Pröva 

Punkten 

På 

Pärlor 

Pärlornas 

Rad 

Rasten 

Reda 

Rakt 

Ramar 

Ramlar 

Ringa 

Rita 

Robotar 

Rosa 

Ruta 

Rutan 

Rutor 

Rutorna 

Rätt 

Röd 

Röda 

Sak 

Saker 

Saknar 

Saknas 

Samma 

Se 

Ser 

Sig 

Sidor 

Sidorna  

Själv 

Sist 

Ska 

Skillnader  

Skilt  

Skriv 

Skriva 

Skriver 

Skålar 

Slutat 

Slå 

Små 

Snurra 

Snäckorna 

Som 

Sort 

Sortera 

Spel 

Spelar 

Spelregler 

Spring 

Stannar 

Start 

Steg 

Stenar 

Stenarna 

Stolen 

Streck 

Stora 

Stort 

Står 

Ställ 

Stämmer 

Stänga 

Stängt 

Svar 

Svara 

Svaret 

Så 

Säg 

Säger 

Säker 

Sätt 

Sätter 

Ta 

Tid 

Tiger 

Till 

Tills 

Tillsammans 

Timmar 

Tiokronan 

Tips 

Titta 

Tom 

Tomt 

Trollkarl 

Tror 

Träna 

Tröjor 

Turas 

Tycker 

Tänk 

Tänker 

Tärning 

Tärningen 

Tärningarna 

Under 

Upp 

Ut 

Utan 

Utanför 

Vad 

Var 

Vara 

Varandra 

Varandras 

Varje 

Varför 

Varsin 

Vem 

Vems 

Vet 

Vi 

Via 

Vilka 

Vilket 

Vinner 

Visa 

Visar 

Välj 

Välkommen 

Värld 

Ägg 

Än 

Äpplen 

Äpplena 

Är 

Öppna 
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Öva Övar     

 

Matematiska symboler inklusive siffror 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

+ 

= 

≠ 

< 

>  

 

  

 


