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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att analysera språkets komplexitet i tio matematikläroböcker, utgivna 

efter lgr11’s införande, ämnade för elever som går första terminen i årskurs ett. Metod för studien 

var en kvantitativ innehållsanalys. De analyserade läromedelsböckerna är Mera Favorit matematik 

1A (2012), Koll på matematik 1A (2014), Lyckotal - matematik skolår 1, 1A (2011), Matte Direkt Safari 

1A (2011), Matte Eldorado grundbok 1A (2015), Mattedetektiverna 1A grundbok (2011), Mondo 

matematik 1A (2015), Nya mästerkatten 1A (2012), Pixel 1A grundbok (2015) och Prima matematik 

1A (2013).  De aspekter av språket som undersöktes var ordmängd per sida, förekomst av korta och 

långa ord, meningslängd samt vilken typ av ord som förekommer i matematikböckerna uppdelade i 

vardagsspråk och skolspråk med underkategorierna vardagsspråk – allmänna ord, vardagsspråk – 

ovanliga ord, skolspråk – ämnesspecifika ord, skolspråk – dubbeltydiga ord, skolspråk – allmänna ord 

samt övriga ord. Resultaten visade att den totala ordmängden varierar stort mellan 

matematikböckerna, detsamma gäller andel långa ord i respektive bok. Resultatet visade även att 

andelen ord ur varje kategori (vardagsspråk och skolspråk) i förhållande till total ordmängd till stor 

del var jämförbara mellan samtliga böcker. Hur många nya ord eleverna behöver lära sig i respektive 

bok skiljer sig också markant beroende på bok. Den främst förekommande meningslängden var 

meningar bestående av två ord. Beräkningen av läsbarhetsindex (lix) visade att samtliga 

matematikböcker kunde klassas som enkla. Slutligen visade resultatet även att hur ofta olika ord 

förekom i böckerna varierade beroende på vilken typ av ord det gällde. Slutsatsen blev att elever 

behöver läsa cirka 21 ord per sida för att ta sig igenom matematikboken och av dessa ord är ungefär 

mellan 10-20 % långa ord och minst 64 % av orden kan antas vara bekanta för eleverna. Ord ur 

samtliga kategorier utom vardagsspråk: allmänna ord förekommer främst en till fyra gånger i vardera 

bok. 
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Inledning 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi fått tillfälle att analysera och jämföra läromedel i 

matematik. Det som initialt slog oss var att språket i dagens matematikläromedel i vårt tycke var 

avancerat för att vara riktat till elever i lågstadiet. I lågstadiet är det inte ovanligt att ett flertal elever 

i varje klass varken behärskar läsning eller skrivning och vi ställde oss frågan om språket kan ha en 

inverkan på hur elever tar till sig av kunskaperna som förmedlas i matematikböckerna. Även om 

läraren har en övergripande genomgång i början av lektionen riskerar eleverna att ha glömt vad de 

ska göra och kan, eventuellt, inte på egen hand, tillgodogöra sig informationen och instruktionerna 

som finns i läroböckerna. Vi har även sett att elever ofta lämnas själva med matematikböckerna och 

att läraren inte hinner runt till alla elever för att hjälpa dem. Eleverna jobbar på i sitt eget tempo, 

och läraren måste hålla koll på var varje elev befinner sig för att kunna hjälpa till. Enligt Löwing 

(2006, s. 207-208) finns en kritik mot dagens matematikundervisning som kan härledas till att 

matematikläromedlen är utformade på sådant sätt att eleverna automatiserar sin räkning utan att 

ha en djupare förståelse för matematikens funktion. Löwing pekar även på att det faktum att 

matematikundervisningen till stor del är styrd av läromedlen kan vara en anledning till sjunkande 

resultat i den omdebatterade internationella mätningen PISA. Samtidigt anger även Bergvall (2016, 

s. 11) med grund i PISA-resultaten att det behövs mer empirisk forskning kring hur språket påverkar 

elevers kunskap samt resultat i matematik. Vi vill därför i denna uppsats undersöka hur språket är 

utformat i matematikläromedel riktade till lågstadiet samt titta på ett antal språkliga faktorer som 

kan anses försvåra läsförståelsen. 

Uppdelning av arbetet 

Då detta examensarbete är skrivet av två personer har varje person ansvarat för en specifik del, 

utöver det som skrivits gemensamt. Martina Pettersson har analyserat och sammanställt resultaten 

för Mästerkatten, Eldorado, Mondo och Safari. Totalt utgör analysen av böckerna 564 sidor och 14 

443 ord. Lisa Göransson har ansvarat för resterande böcker. Hennes böcker innehöll totalt 782 sidor 

och 14 401 ord. Lisa ansvarar för analysen av ordlängd, ordkategorier och ordmängd och Martina 

ansvarar för analysen av antal nya begrepp, ordfrekvens och läsbarhetsindex.  



2 
 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs hur det går för Sveriges elever i olika internationella mätningar, vad 

läroplanen säger med avseende på matematik och språk och hur stor plats och betydelse läromedel 

har i dagens klassrum. Kort nämns omfånget av lågstadieelevers ordförråd samt skolöverstyrelsens 

rapport om språket i matematikböcker från 1967 samt Björnssons (1968) metod för att undersöka 

texters språkliga komplexitet. 

Internationella mätningar  

TIMSS (Trends In Mathematics and Sience Studies) är en internationell studie anordnad av IEA (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som genomför studier för 

att jämföra olika länders skolsystem. Sverige deltog för första gången 1995 och har därefter deltagit 

vid varje tillfälle studien genomförts vilket är vart fjärde år. Senaste studien genomfördes 2015 och 

resultaten meddelades i november 2016.  

Svenska elevers resultat i TIMSS har sjunkit stadigt sedan 1995 men vid senaste mätningen (2015) 

har svenska elever i både årskurs fyra och årskurs åtta presterat bättre än de gjorde vid mätningen 

innan (2011) enligt Skolverkets rapport (2016, s. 20). Svenska elevers resultat ligger dock fortfarande 

lägre än EU- och OECD-genomsnittet med 519 poäng i årskurs fyra och 501 poäng i årskurs åtta 

jämfört med 527 och 512 poäng (ibid., s. 21-22). Elevresultaten delas in i fyra kunskapskategorier 

utefter hur många poäng eleven fått på testet; elementär nivå (minst 400 poäng), medelgod nivå 

(minst 475 poäng), hög nivå (minst 550 poäng) och avancerad nivå (minst 625 poäng). Elever som 

ligger på elementär nivå har vissa grundläggande matematikkunskaper och viss kännedom inom 

olika områden medan elever på medelgod nivå förväntas besitta dessa kunskaper (ibid., s. 24). 

Skillnaden är alltså att elever på elementär nivå har en begränsad kunskap om olika områden medan 

elever på medelgod nivå har fullgoda kunskaper om dessa områden. Sverige ligger över EU- och 

OECD-genomsnittet när det gäller vilken kunskapsnivå eleverna presterar på, där elever som 

presterar på avancerad nivå har ökat sedan 2011 och elever som presterar på elementär nivå eller 

lägre har minskat (ibid., s. 20:25). Av svenska elever är det 25 % i årskurs fyra och 35 % i årskurs åtta 

som presterar på eller under elementär nivå (ibid., s. 28). Dock har båda dessa grupper minskat 

sedan 2011 (ibid., s. 31). Det betyder att svenska elevers genomsnittliga poäng är sämre än EU- och 

OECD-genomsnittet men att det finns fler elever som ligger på en elementär nivå eller högre än 

gensomsnittet för EU- och OECD-länderna. 
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Vad säger läroplanen? 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 62-63) 

 står det i syftet för matematikundervisningen:  

- Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet 

- Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 

- (…) använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

Vidare står det följande i kunskapskraven för årskurs 3 (Skolverket, 2011, s. 67):  

- Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom 

att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande 

sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till 

varandra. 

Enligt läroplanen ska matematikundervisningen ge elever kunskap i matematik som hjälper dem att 

fatta genomtänkta beslut i vardagslivet samt att de ska kunna delta som demokratiska medlemmar i 

samhället. Undervisningen ska också ge eleverna goda möjligheter att studera vidare i framtiden 

(Skolverket, 2011, s. 62).  

Läromedlens roll i undervisningen 

Enligt Skolverkets kunskapsöversikt Vad händer med läsningen? (2007, s. 9) kan de flesta elever läsa 

minst enstaka ord efter det första skolåret. Texterna elever möter i skolan är främst läroböcker och 

uppgifter i övningsböcker samt uppgifter producerade av lärare (ibid., s. 10). Läromedlens roll i 

undervisningen (Skolverket, 2006, s. 22) påpekar att läroböcker styr lärarens undervisning i samtliga 

skolämnen och fungerar som en garanti för att undervisningen följer kursplanen. Läromedlens 

styrning är särskilt tydlig inom matematikämnet (Skolverket, 2006, s. 14; Skolverket, 2003, s. 28; 

Skolverket, 2004, s. 53; Skolinspektionen, 2009, s. 16). Även svaren från TIMSS 2011 (Skolverket, 

2012a, s. 97-98) visar att lärarna i åk 4 följer läroboken och dess planering i högre utsträckning än 

övriga länder som medverkar i undersökningen. 89 % av lärarna i årskurs 4 och 97 % av lärarna i 

årskurs 8 använder matematikboken som basmaterial i undervisningen.  Skolinspektionen framhåller 

att läromedelsstyrd undervisning, förutom garantin att undervisningen följer läroplanen, även kan 

leda till minskad analytisk förmåga hos eleverna och hindrar en djupare förståelse. Eleverna blir 
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passiva och eget, tyst arbete premieras medan läraren är upptagen med att ge ut material och hålla 

ordning på klassen (Skolinspektionen, 2010, s. 17). Matematikdelegationen (SOU, 2004:97, s. 89) 

konstaterar att elever får räkna mycket själva i böckerna och detta kallas “individualiserad” 

undervisning. De menar dock att detta inte är en önskvärd form av individualisering då eleverna 

lämnas själva med samma matematikbok även om de för tillfället befinner sig på olika ställen medan 

läraren inte uppfyller sin lärarroll. Även Skolverket (2004, s. 135) och Skolinspektionen (2009, s. 8) 

konstaterar att eget arbete i matematikboken är vanligt förekommande. 

I de tidigare åren ägnar eleverna, enligt Skolverket (2003, s. 13), mycket tid till lekfullt lärande med 

ramsor och sånger som en del av matematikundervisningen. Dock övergår undervisningen snabbt till 

att bli mer formaliserad och lärobokscentrerad. Skolverket (ibid.) menar att användningen av 

läromedel i matematik kan vara positiv för undervisningen men hur undervisningen tas in av 

eleverna beror till stor del på hur läromedlen används i praktiken. Risken är att en formaliserad 

undervisning kan överföra idén om att det viktiga inom matematik är att räkna uppgifter så fort som 

möjligt, vilket påverkar elevernas syn på matematikämnet. Vidare är det, enligt Skolverket (ibid., s. 

19), avgörande för lusten att lära att uppgifterna är sådana att de kan förstås av eleverna men 

samtidigt vara kluriga nog att eleverna känner att uppgiften är meningsfull. Det finns, trots kritiken, 

fördelar med läromedel då elever ges upprepade chanser att strukturerat öva sina färdigheter och 

att läraren sparar tid genom att kopiering av underlag eller uppförandet av eget material undviks 

(Skolverket, 2015b). Detta styrks av intervjuer med norska lärare vilka anger minskad arbetsbörda 

som motivation till användandet av läromedel. De anger även att de känner sig flexibla och fria i sitt 

val av material och kan anpassa detta efter den aktuella elevgruppen (Skolverket, 2006, s. 93).  

I Sverige är det upp till varje enskild lärare att granska de läromedel som används i undervisningen 

då det inte längre finns en statlig läromedelsgranskning (Skolverket, 2006, s. 13). Nationellt centrum 

för matematik (NCM) poängterar att det är svårt för skolor och lärare att ha en övergripande koll då 

det finns många olika förlag och läromedelsproducenter (NCM, 2001, s. 41). Vidare har 

undersökningar visat att svenska lärare till stor del styrs av läromedel i sin undervisning (Skolverket, 

2012a, s. 11) men också att de kan påverka vilka läromedel som används (Skolverket, 2006, s. 10). 

Att läromedel styr undervisningen kan enligt NCM hämma utvecklingen av 

matematikundervisningen (NCM, 2001, s. 41; Skolverket, 2003, s. 28). Enligt Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning från 2009 premieras färdighet framför förståelse i matematikundervisning, vilket 

leder till att eleverna individuellt räknar så många tal som möjligt i läroboken och en begränsad 

undervisning om matematiska begrepp förekommer (Skolinspektionen, 2009, s. 22). Lärare är enligt 

Adoniou & Qing (2014, s. 4-5) omedvetna om språkets komplexitet inom matematiken och språket 
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som lärare använder i klassrummet skiljer sig åt med språket som används i matematikböckerna 

vilket förvirrar elever när de ska arbeta självständigt i matematikboken. De menar också att vikten av 

ett bra matematiskt språk borde vara tydligare framskrivet i läroplan och läromedel så att lärarna 

kan jobba aktivt med detta (ibid., s. 12). Enligt Skolverket (2007, s. 21) har skolinspektörer 

observerat att matematikundervisningen till stor del är för svår, på ett teoretiskt plan, för många 

elever. Istället menar de att matematikundervisningen bör kopplas ihop med verkligheten och 

konkreta situationer vilket skulle minska abstraktionen inom ämnet. Vidare menar Skolverket (ibid., 

s. 28) att minskad motivation hos eleverna kan härledas till att matematikundervisningen till stor del 

innebär individuellt arbete och att många elever inte kan ta sig an kunskapen som ges genom 

böckerna eller annat undervisningsmaterial på egen hand.  

Monica Johansson (2009) har studerat tre högstadielärares användning av matematikboken i 

klassrummet och konstaterar att lärarna har genomgångar ungefär 40 % av lektionstiden och 

resterande tid ägnar eleverna åt att räkna i boken (ibid., s. 66-67). Vidare konstaterar hon att även 

om en del tid ägnades åt genomgångar så hade läroboken stor betydelse för undervisningen 

exempelvis när läraren gav ut läxor till eleverna (ibid., s. 68). 

Hur ser lågstadieelevers ordförråd och läsförståelse ut? 

Malmer (2002, s. 46) skriver att många elever har ett bristfälligt språk när de börjar skolan och 

poängterar därefter vikten av att elever har ett gott ordförråd för att kunna ta till sig samt uttrycka 

sin kunskap. Elever som börjar lågstadiet har ett varierande stort ordförråd men det förväntas ligga 

mellan 8 000 - 10 000 ord. Av dessa ord är ungefär 2 000 - 4 000 så kallade produktiva ord, alltså ord 

som eleven använder sig av och förstår till fullo (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2010, s. 92). Vidare 

poängterar de vikten av att elever har ett gott ordförråd för en lyckad läs- och skrivutveckling (ibid.). 

Eklöf (2015) skriver att elever behöver 6 000 ord för att klara av de första åren i skolan och att elever 

kommer till skolan i årskurs ett med ett ordförråd som består av 3 000 (språksvaga elever) till 20 000 

(språkstarka elever) ord och begrepp. Enligt logopederna von Mentzer och Wandin (2015) ljudar sex-

sjuåringar som knäckt läskoden ihop ord och känner igen flertalet bokstäver. När ett ord har stötts 

på tillräckligt många gånger övergår läsningen tillslut i ortografisk helordsläsning. När eleverna har 

gått över till helordsläsning kan energi istället läggas på att förstå matematiken och hur de 

matematiska uträkningarna kan lösas (Lundberg & Sterner, 2002, s. 83-84). Detsamma gäller 

förståelsen av ord vilken ökar ju fler sammanhang ordet påträffas inom (ibid., s. 35). Medan det är 

först när genomsnittseleven blir åtta år denne kan läsa enkla meningar utan hjälp (von Mentzer & 
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Wandin, 2015). När eleverna knäckt läskoden behöver de tillgodogöra sig olika ämnens formella 

språk och de elever som klarar detta kan förstå innebörden i läromedel (Skolverket, 2016).  

 

Ordförståelse är en grundläggande del i läsförståelse, om eleven inte förstår orden i en text påverkar 

detta också förståelsen för betydelsen av innehållet. Om 20 % av orden är obekanta förstås heller 

inte texten i sin helhet (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 61). Lundberg och Herrlin skriver om texter i 

svenskämnet och eftersom texter i matematikläromedel är kortare och informationstätare behöver 

eleverna förmodligen kunna en ännu större del av orden. De skriver också att om elever inte förstår 

innebörden i en mening så är det ofta beroende på problem med arbetsminnet (ibid., s. 59). Elever 

som inte kan ha alla ord i meningen i huvudet samtidigt kan således inte förstå och utföra det som 

förväntas av dem. Då barns genomsnittliga arbetsminne ligger på ungefär 7 enheter (Klingberg, 

2008, s. 42) bör meningar som är längre än 7 ord vålla problem för elever som har problem med 

snabb avkodning och arbetsminne. Enligt Lundberg och Herrlin (2014, s. 23-25) bör elever i slutet av 

årskurs ett minst kunna läsa enkla nya småord, då kan de dock inte läsa ord med enklare 

konsonantförbindelse (slå, krona) eller komplicerad konsonantförbindelse (streck). Eleverna 

förväntas kunna läsa vanliga ord med automatik men kan inte läsa lite svårare och längre meningar 

med flyt, säkerhet och förståelse. Detta är dock den lägsta nivån eleverna förväntas ligga på i slutet 

av årskurs ett men troligtvis kan vissa elever under första terminen i årskurs ett läsa svårare ord som 

skilja eller längre meningar.   

Lundberg och Sterner (2002, s. 27-31) påpekar också att elever som kommer ifrån hemförhållanden 

där läsning är en del av vardagen ofta kommer till första klass med grundläggande kunskaper om 

läsning och skrivning. De hävdar vidare att undervisningen i läsning och skrivning inte spelar så stor 

roll för dessa elevers fortsatta inlärning, deras nyfikenhet gör att de själva sköter inlärningen genom 

att de tar in ord i omgivningen. Istället bör fokus i undervisningen ligga på innehållslig förståelse och 

läsglädje.  Däremot är undervisningen desto viktigare för elever vilka kommer från förhållanden där 

läsning inte tagit en stor plats. Lundberg och Sterner (ibid., s. 35) förklarar att det är just genom 

skrivna texter barn förvärvar största delen av sitt ordförråd, inte genom samtal, tv-program eller 

datorspel. 

Kopplingen mellan svårigheter med matematik och läsning 

Svensson (2002) diskuterar kring om bristande läsförståelse leder till matematiksvårigheter eller om 

det finns andra faktorer som ligger bakom båda svårigheterna. Att det skulle vara en annan faktor 

som är bakomliggande ligger i linje med Lundberg och Sterner (2006, s. 17-18). Även i Skolverkets 
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kommentarmaterial Få syn på språket (Skolverket, 2012b, s. 17) poängteras att speciellt matematik 

är ett sådant ämne där det är svårt att veta vilka faktorer det är som leder till att eleverna inte 

förstår uppgiften; är det ämnesspecifikt ordförråd, språkets komplexitet eller för korta eller för 

komplicerade instruktioner? Lundberg och Sterner (2006, s. 17-20) poängterar att även om det finns 

en korrelation mellan läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik är det inte helt klart vad 

kopplingarna beror på och hur de ser ut. De nämner olika problemområden hos elever med 

svårigheter som exempelvis låg allmän intelligens, dåligt arbetsminne, fonologisk svårighet, 

bristande automatisering av ordavkodning, regelrigiditet och ADHD. Elever kan också ha bristfällig 

uppgiftsorientering vilket leder till att de inte kan fokusera på uppgiften de ska göra och istället 

fokuserar på lärarens reaktion (ibid., s. 23). De poängterar också att det inte behöver vara inom de 

matematiska förmågorna som eleverna har svårigheter utan att dåliga resultat kan bero på brister i 

språkliga förmågor (ibid., s. 27).  

Skolöverstyrelsens rapport om språk i matematikböcker 

År 1967 kom Skolöverstyrelsen ut med en utredning som behandlar språk och ordförråd i 

matematikläromedel. Bakgrunden till utredningen var en uppfattning bland yrkesverksamma lärare 

att svårigheter inom matematik inte hade med bristande matematisk förståelse att göra utan 

snarare berodde på svårigheter att avkoda det skrivna språket (Skolöverstyrelsen, 1967, s. 3). 

Parametrarna som analyserades var ordlängd, meningslängd, antal olika ord, ordfrekvens samt 

relationen mellan benämnd uppgift och antal sifferuppgifter. Utredningens resultat visade att elever 

i större utsträckning angav korrekt svar då frågan var utformat med ett enklare språk även om 

innehållet och den matematiska uträkningen var densamma (ibid., s. 113). Däremot spelade enstaka 

långa, ovanliga, ord ingen större roll för resultatet på den uträknade matematiska uppgiften så länge 

som ordet bestod av en del som ansågs vara igenkänningsbar hos eleverna, exempelvis 

marsstrandsbröd, där bröd ansågs vara igenkänningsbart (ibid., s. 123). Utredningen visar även att 

det var de lågpresterande eleverna som gynnades mest av ett reviderat språk (ibid., s. 116). Nästan 

tio år senare (1979) sammanställde Skolöverstyrelsen en ordlista med de matematiska termer elever 

förväntades behöva lära sig under sin skolgång. Efter 1967 har Skolöverstyrelsen (nuvarande 

Skolverket) inte utkommit med fler liknande utredningar av matematikläromedel, däremot kvarstår 

frågan om betydelsen av läsförståelse för förståelsen av matematik.  Skolöverstyrelsens utredning 

vilade på ett mätinstrument utvecklat av C. H. Björnsson, vilket enligt Holmegaard (2007, s. 136) än 

idag anses vara en av de mest kända läsbarhetsformlerna. Nedan beskrivs mer ingående vad 

läsbarhet innebär enligt Björnsson (1968).  
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Texters lärbarhet 

Enligt Björnsson (1968, s. 5) är det som karaktäriserar en lässituation förhållandet mellan texten och 

läsaren. Följden av detta menar han är att texten bör vara anpassad för mottagaren för att gynna 

läsningen och läsinlärningen. Ur denna tanke skapade Björnsson ett mätverktyg för att mäta 

läsbarhet, då han såg ett behov av att kunna mäta texters svårighetsgrad, just för att kunna anpassa 

texterna till den tänkta läsaren. Björnsson definierar begreppet som följer: “läsbarheten är summan 

av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för 

läsaren” (Björnsson, 1968, s. 13). Läsbarhet är inte att jämställa med lätt, då en text kan antas vara 

lätt för en person med förkunskaper men svår för någon utan. Läsbarhet ska enligt Björnsson istället 

ses som en egenskap hos en text (ibid., s. 17). Först steget i att mäta texters svårighet är enligt 

Björnsson (ibid., s. 20) att avgränsa materialet till en viss typ av böcker som alla har liknande 

svårighetsgrad. Han anger att skolböcker med angiven årskurs fungerar som ett bra kriterium då de 

samtidigt också anger vilken nivå den tänkta mottagaren bör befinna sig på. Därefter undersöks 

läsbarhetsfaktorer, vilket exempelvis är ordlängd, låg- och högfrekventa ord och meningslängd (ibid., 

s. 23). När läsbarhetsfaktorerna är räknade består nästa steg av statistisk bearbetning, exempelvis 

korrelationsberäkningar, medelvärden och spridningsmått (ibid., s. 25).  

Med bakgrund i att läroböcker får allt större roll i klassrummen, att elevers resultat i internationella 

mätningar sjunker, samt att kunskapen om sjuåringars varierande ordförråd ökar vore anser vi det 

intressant att (inspireras av Björnssons undersökning och) undersöka olika aspekter av texter i 

dagens matematikböcker.  
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Forskningsöversikt 

Forskning kring matematikbokens utformning 

Monica Johansson (2009, s. 56-73) har i sin forskning undersökt matematiklärobokens utformning i 

relation till gällande styrdokument. Hon har utgått ifrån läroböcker, ämnade för årskurs 7, skrivna 

med läroplanerna Lgr69, Lgr80 samt Lpo94 som grund. Johansson har även undersökt 

matematikbokens användande i klassrummet genom observationer av lektioner. Det finns enligt 

Johansson (ibid., s. 60) ingen anledning att tvivla på att läromedlen följer styrdokumenten i sin 

utformning men menar samtidigt att läroböckernas utformning inte kan användas som en garanti för 

måluppfyllelse. Forskningen pekar på tre typer av läroböcker i matematik; böcker som enbart 

innehåller övningsuppgifter, böcker som består av teoretisk text samt övningsuppgifter separat och 

slutligen böcker som har teoretiska avsnitt och faktarutor insprängt mellan övningsuppgifter och 

matematiska problem. Den tredje varianten är den enda som inte kräver genomgång av lärare (ibid., 

s. 59). Läroböckernas utformning är oftast sådan att de är indelade i avsnitt, exempelvis geometri 

och statistik och det finns en tydlig ordning i vad som ska läras först. Först när ett kapitel är avslutat 

får eleverna gå vidare. Läroboken är alltså utformad så att en viss kunskap krävs för att förstå 

nästkommande avsnitt. 

Forskning baserad på resultat från internationella mätningar 

De nordiska forskarna Roe & Taube (2006) har i sin forskning tittat på sambandet mellan 

läsförståelsen och skandinaviska elevers resultat i de internationella mätningarna PISA och TIMSS. 

Detta har de gjort genom att undersöka korrelationen mellan resultat på olika delar av 

matematiktestet jämfört med resultat av läsförståelsetestet (ibid., s. 131-132). Resultaten pekar 

tydligt på att läsförståelsen påverkar elevers förmåga att lösa matematiska uppgifter. Studier har 

visat att elever har svårigheter att förstå även de ord som är högfrekventa i matematikböcker/frågor 

på prov. Detta leder till att förståelsen för frågan blir lidande och lärares förklaring av uppgiften blir 

essentiell. Alternativt kan en minskad förståelse leda till att eleverna arbetar mekaniskt med 

uppgifterna utan att ha en förståelse för uppgiften i sig (ibid., s. 130). Vad gäller mätningarna i PISA 

är de i huvudsak utformade genom en längre textfråga, där information ges som är nödvändig för 

den matematiska uträkningen. Roe & Taube (ibid., s. 132) pekar på fyra anledningar till att elever 

svarar fel, svårighet att avkoda ord, svårighet att förstå ordens betydelse i en matematisk kontext, 

svårigheter att reflektera över det matematiska problemet samt att presentera lösningen på det 
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matematiska problemet i skrift på ett förståeligt sätt. De föreslår att lärare uppmärksammar 

läsförståelsens roll även inom matematiken och redan i tidiga år förklarar betydelsen av begrepp och 

låter eleverna prata, skriva och läsa matematiska texter samt att läromedlen bör vara skrivna med 

ett korrekt matematiskt språk (ibid., s. 139). 

Martin & Mullis (2013) har genomfört en jämförande analys på de internationella testerna TIMSS 

2011 och PISA där de har undersökt matematik- och naturvetenskapsuppgifternas lästyngd. Det de 

benämner som lästyngd är antal ord, antal ämnesspecifika ord, antal symboler samt antal 

komponenter i bilder som respektive uppgift innehåller. Alla uppgifter delades upp i tre kategorier; 

liten, medel och stor lästyngd. Hypotesen var att lässvaga elever skulle prestera sämre på 

matematikuppgifter med stor lästyngd medan starka elever inte skulle påverkas av uppgiftens 

lästyngd (ibid., s. 6). Resultatet de fått fram är att både lässtarka och lässvaga svenska elever 

presterar bättre på frågor med stor lästyngd (ibid., s. 96). En anledning till att svenska elever svarar 

rätt på lästunga frågor kan vara att dessa frågor ofta kompletteras med information i tabellformat 

vilket är ett område svenska elever är relativt starka inom.  

Med utgångspunkt i PISA och TIMSS har Bergvall (2016) undersökt uppgifternas språk och satt 

språkets komplexitet i relation till högpresterande och lågpresterande elevers resultat. Det visar sig 

att två olika former av språk förekommer parallellt (ibid., s. 73). Ett för att beskriva vardagliga 

händelser, exempelvis vid räknehändelser, då används också till största del ett vardagsspråk.  Den 

andra formen av språk återfinns för att förklara matematiska händelser, vilket kräver ett 

ämnesspecifikt språk. För att uppnå gott resultat på mätningarna krävs därför, av eleverna, att de 

behärskar båda formerna av språket. Bergvalls (ibid., s. 75:77) undersökningar visar dock på att 

relationen mellan vardagsspråk och ämnesspecifikt språk skiljer sig åt något mellan olika 

matematiska avsnitt.  

Språkets betydelse för inlärning 

Då den största delen av all informationsinhämtning i skolans värld sker genom språk, i både skriftlig 

och muntlig form, är det av yttersta vikt att elever har goda språkkunskaper för att tillgodogöra sig 

kunskap inom alla ämnen (Lindberg, 2007, s. 83). Schleppegrell (2007) har sammanställt forskning 

om de språkliga svårigheter som kan uppstå när matematik lärs ut samt kommit med pedagogiska 

tips på hur lärare kan hjälpa elever med inlärningen. Forskningen visar att när elever ska lära sig ett 

nytt ämne behöver de också lära sig en mängd nya ord. Lärandet av ett ämnes tekniska ordförråd 

och lärandet av själva ämnet är enligt Schleppegrell (2007, s. 140) nära förknippat och går inte att 
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särskilja. Läraren måste leda eleven från vardagligt språk till ett mer avancerat skolspråk för att 

denna utveckling skall ske på bästa möjliga vis. 

Läsarens möte med texten 

För att förstå en text behöver elever förstå större delen av orden (minst 95 %) och därför behövs ett 

stort ordförråd (Lundberg & Sterner, 2006, s. 28; Lindberg, 2007, s. 91). Samtidigt poängterar 

Lindberg (2007, s. 35) vikten av att eleverna möter ord och begrepp upprepade gånger för att de ska 

få möjlighet att tillskansa sig det nya ordet. 

Ord i läromedel (OrdiL) är ett projekt där ett antal forskare har undersökt ord och ords användning i 

ett flertal läromedel för högre åldrar i ämnena SO, NO och matematik. Ett vidare syfte med projektet 

är att upprätta en ordlista över ordförrådet inom de olika ämnena sorterade efter svårighet på ord 

(Kokkinakis, 2007, s. 102). Järborg (2007, s. 61) är en av författarna i OrdiL och han belyser vikten av 

att vara medveten om vem läsaren är samt vilket ordförråd och ordförståelse läsaren besitter innan 

ett material analyseras utifrån ordförråd. Risken är annars att felaktiga slutsatser dras, ett exempel 

på detta är att lågfrekventa ord anses vara svåra för elever, vilket enligt Järborg inte alltid är 

sanningen. Som nämnt diskuterar även Björnsson (1968, s. 5) detta när han konstaterar att texten 

måste vara anpassad till mottagaren (läsaren/eleven) för att den ska gynna elevens läsinlärning och 

läsning utifrån ett perspektiv på läsande där förhållandet mellan texten och läsaren uppfattas som 

karaktäristiskt för en lässituation. 

Ordförråd hos lågstadieelever 

Biemiller och Slonim (2001, s. 498) har undersökt antal rotord i ordförrådet hos elever i låg- och 

mellanstadiet genom muntliga individuella ordtest med elever i förskoleklass till årskurs två. Årskurs 

tre var ej deltagande och elever i årskurs 4-5 testades skriftligt (ibid., s. 501). Ett rotord är 

grundformen av ett ord som exempelvis plan, om en elev kan denna form kan eleven också plan 

(platt), planera, planering och så vidare (ibid., s. 498). Deras resultat blev att ordförrådet ökade 

ganska mycket mellan årskurs ett och två för att sedan öka i ett lugnare tempo med ungefär 7 % nya 

ord per år. Vidare visar deras studie att genomsnittseleven i årskurs två kan 5 200 rotord och lär sig 

2-3 nya ord per dag från årskurs tre till fem. I femte klass kan genomsnittseleven således 8 400 

rotord (ibid., s. 506). Vidare menar Biemiller och Slonim (ibid., s. 499) att eftersom elever kommer till 

skolan med olika förutsättningar och olika ordförråd skulle det kunna finnas en kursplan för vilka ord 

elever behöver lära sig beroende på deras ålder. De tar också upp forskning som visar på att skolan 

har låg betydelse för ordförrådsutvecklingen för förskoleklass och årskurs två (ibid., s. 499). 
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Järborg (2007, s. 80) kritiserar tidigare forskning kring ordförråd då han anser att tolkningen av vad 

som räknas som ett ord är olika i olika undersökningar. Exempelvis skiljer sig olika undersökningar 

med avseende på hur de betraktar böjningar av ord. Om ett ord borde ses som ett eller flera beror 

på vad som undersökts. Är det elevernas avkodningsförmåga, att känna igen ett ord i läsning som 

undersökts, kan böjningar av ord ses som två eller flera ord, medan i studier som undersöker 

förståelsen av ordets mening snarare kan se till ordets grundform och betrakta flera böjningsformer 

som ett och samma ord. Detta leder till att forskning inom området kan vara svår att jämföra. 

Språkets betydelse för inlärning av matematik 

“I så gott som all didaktisk litteratur betonas just språkets betydelse för begreppsbildning i 

matematik” (Lundberg & Sterner, 2002, s. 15). Språket styr, enligt Löwing (2006, s. 155), eleverna i 

deras inlärning och fungerar som ett filter för inlärning. Alla instruktioner och all information elever 

får från omvärlden kommer till dem genom språk, antingen skriftligt eller muntligt, och detta språk 

tolkas sedan av eleverna. I de fall eleverna arbetar självständigt med ett läromedel är detta extra 

relevant då de lämnas själva att tolka innebörden av språket. Eleverna behöver behärska ett relevant 

språk för att kunna förstå och handla i enlighet med givna instruktioner, kommunicera med 

omgivningen samt resonera med sig själva.  

Ordförråd och begreppsförståelse inom matematikämnet 

Lindberg (2007, s. 10), en av forskarna i projektet OrdiL, har kartlagt ordförrådet i ett flertal 

läromedel för högre åldrar i ämnena SO, NO och matematik. Syftet med projektet är att upprätta en 

ordlista över ordens frekvens och spridning för att tydliggöra vilka språkliga krav som ställs på 

eleverna. (Ordlistan med tillhörande diagnostiskt material är även resultatet av projektet.) 

Ordförrådet har sedan analyserats med hänsyn till elever med flerspråkig bakgrund för vilka språkets 

utformning är extra viktigt för inlärningen. Lindberg (2007, s. 11) utgår ifrån att flerspråkiga elever 

har ett fungerande vardagsspråk men utesluter inte att även flerspråkiga elever har kunskap inom 

skolspråket. Lindberg utgår däremot ifrån att flerspråkiga elever har begränsade kunskaper i det 

ämnesspecifika språk som används i skolan, något som också visar sig i resultaten i betyg och tester 

där en överrepresentation av flerspråkiga elever inte klarar målen för grundskolan (ibid., s. 13-14). 

Lindberg (ibid., s. 16) förklarar att skolspråk kan ses som ett språk som behöver erövras av samtliga 

elever oavsett modersmål men beroende på språklig samt sociokulturell bakgrund är skolspråket 

olika komplicerat att erövra för olika elever. Enligt Lindberg (ibid., s. 91) är ordförrådets storlek en 
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viktig del i hur elever förstår innehåll i texter. Således är elevernas kunskap om ord och begrepp 

betydande för deras förståelse av läromedelstexter. 

Löwings avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning (2004), undersöker, genom 

observation av lärare i årskurs 4-9, på vilket sätt lärare kommunicerar matematik med eleverna 

under lektionstid. Löwings (ibid., s. 122) avhandling visar bland annat att lärare behöver 

problematisera språket inom matematiken för att vissa begrepp inte ska kopplas till specifika 

räknesätt oberoende av sammanhanget i uppgiften. Exempelvis ordet mer som kopplas till 

räknesättet addition vilket används oberoende av vad som står i uppgiften även om det, enligt 

matematikboken, avsedda räknesättet är subtraktion. 

Vidare har Mölleheds (2001) forskning undersökt vilka faktorer som kan påverka elevers, i årskurs 4-

9, problemlösningsförmåga. Forskningen (ibid., s. 73-89) pekar på faktorer som bidrar till elevers 

bristande förståelse för matematik. Den mest förekommande påverkansfaktorn är elevers 

textförståelse. Begrepp i texten kan försvåra förståelsen vilket kan leda till att eleverna använder 

övrig information, exempelvis siffror, för att lösa uppgiften, 2 mer kan exempelvis därför bli 2 gånger 

mer. Elever kan också använda sig av förutfattade meningar för att lösa uppgiften, exempelvis om en 

viss typ av uppgift förekommer i sammanhanget addition, löses uppgiften genom detta räknesätt 

även om annan information ges i texten. Möllehed (ibid., s. 83) pekar också på faktorn matematiska 

begrepp och hur dessa kan försvåra förståelsen. Studien visar bland annat att elever förväxlar 

uttryck som addition och multiplikation samt namn på geometriska figurer. 

Det är således bevisat att ordförståelsen påverkar elevers resultat i matematik (Möllehed, 2001; 

Lindberg, 2007; Scheppegrell, 2007) men det finns andra faktorer som påverkar hur elever lär sig 

matematik. Ett exempel är läraren och hur läraren beter sig och förklarar uppgifter och ord (Roe & 

Taube, 2006; Adoniou & Qing, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008). Bland annat kan bilder hjälpa 

eller stjälpa eleverna, miljön i klassrummet och klasskamrater påverkar, matematikbokens struktur, 

elevernas socio-ekonomiska bakgrund och låg motivation spelar roll för hur elever klarar sig inom 

matematikämnet (Holmegaard, 2007; Martin & Mullis, 2013, s. 230:244; Wadlington & Wadlington, 

2008, s. 3). 

Kommunikation och språk i klassrummet 

Löwing (2004:2006) har i sin forskning undersökt matematikundervisningen både i avseende till 

lärarens, språkets, kulturens och läromedlens roll för inlärningen. Avhandlingen 

Matematikundervisningens konkreta gestaltning - En studie av kommunikationen lärare - elev och 

matematiklektionens didaktiska ramar (2004) är sammanställd av Löwing själv i boken 
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Matematikundervisningens dilemman - Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet (2006). Genom 

observationer och ljudinspelningar i klassrummet av lärare och elever i årskurs 4-9 har Löwing 

studerat hur läraren kommunicerar matematik till sina elever. Avhandlingen visar att en aspekt kring 

dagens matematikundervisning är att den i jämförelse med undervisningen på 1960-1980-talet, 

enligt Löwings (2004, s. 24) observationer, inkluderar färre genomgångar i helklass. Samtidigt som 

genomgångarna har blivit färre visar Löwings (ibid) forskning också att lärarna hade svårigheter att 

förklara matematiken för eleverna samt hantera ett matematiskt språk som är anpassat till eleverna 

och deras nivå. Istället förlitar sig lärare i stor utsträckning på läromedlens utformning och 

förklaringsmodeller och låter läromedlen sköta jobbet. Löwing (2006, s. 148) problematiserar 

användandet av vardagsspråk i matematikundervisningen då det under hennes observationer visade 

sig att vissa lärare använde sig av vardagsspråk i syfte att göra matematiken enklare för eleverna. 

Löwing menar dock att det inte är språket i sig som behöver vara svårt utan den bakomliggande 

innebörden av begreppen. En förenkling av språket, oavsett om den är menad att hjälpa eleverna att 

förstå, kan istället bidra till en minskad förståelse för innehållet. Istället behöver de successivt lära 

sig ett mer avancerat matematiskt språk för att kunna utvecklas inom matematiken. 

Enligt Löwings observationer (2006, s. 207-208) hinner inte läraren anpassa instruktioner och 

genomgångar till varje enskild elev utan måste finna en sorts mellanväg. Detta ledde till att elever 

med tillräckliga förkunskaper arbetade själva i matematikboken men utan möjlighet till fördjupning 

samt att de fick ta till sig nytt innehåll i kapitlen på egen hand då resten av klassen inte var på samma 

ställe i boken. En annan anledning till varför lärare brister i sin kommunikation till eleverna är enligt 

Löwing (ibid., s. 207-208) att läraren måste se till ett så stort antal elever att det finns lite eller ingen 

tid kvar till att ta hänsyn till allas individuella förkunskaper. Instruktionerna blev därför, både i 

helklass och individuellt, inte anpassade till varje enskild individ. För elever med relevanta 

förkunskaper ledde denna bristande kommunikation till att de i tysthet satt och löste uppgifter, till 

största delen korrekt, i matematikboken. Dock fick de inte möjlighet till fördjupning med hjälp av 

lärare. Ytterligare en konsekvens för de elever som var duktiga på matematik var att de, när nästa 

avsnitt i matematikboken började, fick ta sig an det nya innehållet på egen hand. Med enbart 

informationen utskriven i matematikboken fick eleverna inte möjlighet till reflektion över eller 

tillgång till fördjupning av ämnesinnehållet. Målet med lektionen blev, för eleverna, istället att räkna 

så långt och så snabbt som möjligt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell teori 

Språk är, enligt Säljö (2005), tätt sammankopplad med den kultur vi lever i samt även kopplat till   

den diskurs, sammanhang, språket befinner sig i. Språket fungerar som ett medierande redskap för 

att ta till sig kunskap om och skaffa sig förståelse för ett ämne, exempelvis matematik. Medierande 

redskap, exempelvis begrepp och termer, möjliggör förståelsen för och förmågan att urskilja 

betydande skillnader och likheter mellan ord och begrepp, vilket benämns som språkets typologiska 

funktion (ibid., s. 142). Säljö tar upp exemplet att en person som är väl insatt i metereologisk 

typologi benämner moln med termer som cirrus och nimbus medan en person utan kunskap om 

meterologins typologi istället använder samlingsnamnet moln (ibid., s. 142). Att enbart känna igen 

eller använda sig av begrepp och termer betyder inte att kunskapen om begreppen förvärvats. Det 

är istället när begreppens innebörd används i nya och betydelsefulla sammanhang som en 

appropriering av begreppen och termerna kan ske (ibid., s. 143). När en person bekantat sig med ett 

begrepp eller språk och detta approprierats försvinner per automatik förståelsen för svårigheten i 

begreppet eller texten. De medierande redskapen har naturaliserats och blivit en självklarhet vilket 

också medför att förståelsen för att andra inte än har skapat sig en djupare förståelse försvinner. 

Lärande kan, ur denna synvinkel, därför inte inhämtas eller memoreras (ibid., s. 147). Ur 

lärandesynpunkt är det enligt Säljö (ibid., s. 152) intressant att titta på när eleverna möter nya 

medierande redskap. Begrepp och typologier som används inom en särskild diskurs (exempelvis 

matematiken) används i mindre utsträckning i vardagligt språk. I ett vardagligt sammanhang får 

heller inte en felanvändning av begreppen några vidare konsekvenser, exempelvis orden streck och 

linje, vilka i ett vardagligt sammanhang har liknande betydelse. Skillnaden mellan de två orden får 

däremot en viktig betydelse när de används inom ramen för matematikämnet. Detsamma gäller 

begrepp som i vardaglig betydelse får en annan innebörd om de används inom matematiken. Det 

krävs därför, av eleverna, en kunskap om i vilket sammanhang orden används. Säljö (2005, s. 153) 

pekar här på problematiken kring att skolan ska anknyta till verkligheten då vissa ord och begrepp, 

exempelvis inom matematik, inte går att föra över från ett ämnesspecifikt språk till ett vardagligt 

språk. 

Spontana och vetenskapliga begrepp 

Säljö (2005, s. 155–156) återger Vygotskijs teori om vetenskapliga och spontana begrepp vilka är 

centrala inom lärande. Barn erövrar ett vardagligt språk genom interaktion med andra barn och 
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vuxna. Ord och begrepp får betydelse genom det sammanhang de befinner sig i och barn kan 

använda ord och begrepp i situationer de finner liknande oavsett om de besitter en djupare 

förståelse för ordets betydelse eller ej. Det är i dessa vardagliga sammanhang barn förvärvar 

spontana begrepp. Vetenskapliga begrepp förvärvas däremot genom att begreppen introduceras av 

någon, (ofta genom lärare men även genom läromedel). För att förstå vetenskapliga begrepp krävs 

att de går från att vara abstrakta till att vara konkreta. Abstraktionen i ett vetenskapligt språk 

kommer sig ofta av att krav ställs på exakthet vad gället begreppens innebörd och hur dessa ska 

användas. Den största andelen vetenskapliga begrepp approprieras i skolan när dessa presenteras i 

undervisningen. Eleverna får ta del av ett språk som till skillnad från vardagsspråk ställer högra krav 

på språklig medvetenhet.  

Vygotskijs utvecklingszon 

Appropriering sker effektivast då elever befinner sig i den, av Säljö (2000, s. 119–125) återgivna, 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen beskrevs först av Vygotskij som 

definierar zonen som det utrymme vilket en person befinner sig i under en lärsituation. Den 

proximala zonen befinner sig mellan det eleven klarar av helt på egen hand och det eleven kan 

prestera med handledning av lärare, vuxen eller andra elever med djupare kunskap inom ämnet. Om 

elever ofta befinner sig i en lärandesituation de på egen hand klarar av finns risk att eleverna enbart 

tillägnar sig kunskap de redan besitter och således går utvecklingen inte framåt. Om 

undervisningen/lärandet istället befinner sig på en nivå där eleverna inte kan förstå innehållet på 

egen hand och heller inte får stöd uppstår en situation där eleven inte är mottaglig för innehållet och 

därmed kan kunskapen inte befästas. För optimalt lärande bör undervisningen ligga inom den 

proximala utvecklingszonen och erbjuda elever både muntligt och skriftligt stöd till exempel i form 

av instruktioner. Så småningom minskas stödet utifrån och eleverna kan på egen hand ta till sig 

innehållet.   

Teori om skriftspråklig komplexitet i det matematiska språket 

Texter har en viktig funktion i dagens samhälle, exempelvis gällande informations- och 

faktainhämtning. Text anpassad efter läsare och läsarens motivation kan påverka inlärning och 

förståelse. Det finns många olika faktorer i skriven text som gör denna svår för läsaren, exempel på 

dessa är ordlängd, meningslängd, andel långa ord, personligt tilltal (Björnsson 1968 s. 23; Folkeryd 

2016 s. 4). En annan del av texter som kan försvåra för läsaren är yttre faktorer hos texten som 

typsnitt och radavstånd samt hur bilder i samband med skrift påverkar läsningen (Lindberg 2007, s. 
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22). Detta är dock ingenting vi skall fokusera på i denna studie men det är likväl en aspekt av språklig 

komplexitet och bör därför nämnas.  

Specifika drag i det matematiska ämnesspråket 

Inom matematiken finns ett antal olika områden (geometri, aritmetik osv.) som alla har en specifik 

terminologi med ord och uttryck som sällan förekommer i vardagligt språk, och denna terminologi 

utgör en central aspekt av vad flera forskare beskriver som ett matematiskt språk/ämnesspråk 

(Löwing & Kilborn 2008 s. 32-38, Bergvall 2016). Men i vardagligt språk förekommer också 

matematiska begrepp som vikt, storlek och antal (Malmer, 2002, s. 48-49). Det finns även vardagliga 

ord som förekommer inom matematiken men med nya innebörder (Löwing & Kilborn, 2008, s. 34), 

exempelvis volym. Matematiskt språk kräver mycket av elever då det utöver den specifika 

terminologin är kortfattat och precist (Löwing & Kilborn, 2008, s. 33; Barton & Heidema, 2002 s. iv; 

Adoniou & Qing, 2014, s. 7). Lundberg och Sterner påpekar att matematiska ord har en specifik 

innebörd vilken eleverna behöver förstå (2002, s. 91). Liksom matematiskt språk i stort är även 

textuppgifter i matematik ofta kortfattade och informationstäta och består av ord som inte har en 

vardaglig betydelse för eleverna, alternativt av vardagliga ord med nya betydelser (Lundberg & 

Sterner, 2002, s. 165). Även Skolverket (2015a) styrker att läromedelstexter generellt blivit kortare 

och kompaktare. Matematiska texter innehåller fler begrepp per ord, mening och uppgift än alla 

andra typer av texter. Dessa begrepp är dessutom abstrakta och svåra för elever att visualisera och 

det finns sällan förklaringar kopplade till nya begrepp (Barton & Heidema, 2002, s. iv).  

Vilka språkliga aspekter skapar problem för elever när de läser matematiska 

uppgifter? 

Löwing och Kilborn (2008, s. 34) hävdar att det kan bli problem för elever då vardagsord inom 

matematik används med nya innebörder. Detta styrker Skolverket (2012b, s. 19) som säger att det 

inte endast är de ämnesspecifika orden som gör ett ämnesspråk svårt att förstå. Istället är det när 

samma ord används på olika vis som gör det komplicerat för eleverna att förstå språket inom vissa 

ämnen. Om begrepp som inte är synonymer används som synonymer kan det förvirra elever. 

Bergqvist och Österholm (2014, s. 28) ger begreppen fyrkant och kvadrat som exempel på en sådan 

problematik. Löwing (2006, s. 11) poängterar också att elever måste förstå innebörden av ord för att 

kunna lösa uppgifter. Hon anser att en anledning till elevers bristande matematikkunskaper är att de 

inte har ett matematiskt språk (ibid., s. 145). 
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Ytterligare svårigheter redovisar de australiensiska forskarna Adoniou och Qing (2014) för. De har 

analyserat matematikuppgifter på högstadienivå på text-, menings- och ordnivå. Resultatet var att 

eleverna måste förstå all text för att kunna lösa uppgiften samt att uppgiften innehöll ord med flera 

innebörder. De konstaterar att eleverna måste behärska kopplingen mellan vardagsspråk och 

skolspråk för att kunna tillgodogöra sig matematiska kunskaper (ibid., s. 3).  

Texters läsbarhet 

Enligt Björnssons (1968, s. 17) teoretiska definition av läsbarhet hos en text beror denna på språkliga 

egenskaper som till exempel meningsbyggnad, ordlängd och ordval. Dessa egenskaper hos en text 

kallas för läsbarhetsfaktorer och det är ett antal sådana vi ska undersöka i denna studie. Med hjälp 

av några av dessa läsbarhetsfaktorer kan det av Björnsson konstruerade verktyget läsbarhetsindex 

räknas ut. Beskrivning av de läsbarhetsfaktorer vi ska använda samt formeln för läsbarhetsindex 

beskrivs nedan. 

Samband mellan specifika textegenskaper och läsbarhet: 

Nedan följer presentationer av olika specifika textegenskaper, hur dessa har kopplats teoretiskt till 

texters läsbarhet, samt hur de har kopplats till barns språkutveckling.  

Ordlängd 

Definitionen av ett långt ord är enligt Björnsson (1968, s. 216) och Folkeryd (2016, s. 4) ord som 

består av fler än 6 bokstäver. Långa ord kan enligt Lindberg (2007, s. 19) per automatik inte antas 

vara svåra då långa ord inte kan uteslutas från att vara välkända för läsaren, exempelvis sommarlov. 

Vidare menar Lindberg att motsatsen också gäller, att korta ord per automatik inte kan ses som lätta 

då många korta ord är obekanta för läsaren, exempelvis index. Däremot menar Björnsson (1968, s. 

218) att långa ord som grupp kan anses vara svårare än korta ord som grupp. Enligt Fang (2006, s. 

494) består ämnesspecifika ord i regel av längre ord än ord som anses befinna sig i kategorin 

vardagsspråk.  

Meningslängd 

Enligt Björnsson (1968, s. 38:85) avgör stor bokstav beräkningen av antal meningar i en text, dock 

bortsett från stor bokstav vid egennamn och liknande. Detta gör att när vissa ord, exempelvis 

uppmaningar utan punkt finns med räknas dessa som en mening och nästa mening börjar när nästa 

stora bokstav återfinns. I och med detta frångås den traditionella meningen som börjar med stor 

bokstav och avslutas med skiljetecken. Björnsson (ibid., s. 206–207) utgår ifrån att kortare meningar 
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är enklare att förstå än långa meningar då det händer att eleverna tappar bort sammanhanget när 

många ord behöver hållas i arbetsminnet samtidigt.  

Ordens svårighetsgrad (Skolspråk och vardagsspråk) 

Det finns flertalet olika begrepp för mer eller mindre samma fenomen. Det språk som är mer 

akademiskt och främst förekommer i skolan kan benämnas som skolspråk (Lindberg, 2007) 

vetenskapligt språk (Säljö), eller fackord (Järborg, 2007). Det språk som används i vardagen kan 

benämnas som vardagsspråk (Lindberg 2007), spontant språk (Säljö, 2005) allmänspråkliga - 

frekventa ord (Järborg, 2007). Detta kan kopplas till idéer om receptivt och produktivt ordförråd 

(Järborg, 2007) samt språk av första och andra ordningen (Vygotskji) då skolspråket skall gå från att 

vara receptivt eller ett språk av andra ordningen till att vara produktivt eller ett språk av första 

ordningen. 

Ämnesspecifika ord 

I OrdiL (2007, s. 87) finns kategorin fackord och facktermer, ofta unika för ett visst ämne. I denna 

kategori återfinns ord som är specifika för ett visst ämne/ämnesområde och knappt återfinns i andra 

sammanhang , exempelvis subtraktion, likhetstecken, talmönster. Vår kategori ämnesspecifika ord är 

inte lika snäv då mätord och jämförelseord räknas som ämnesspecifika även om dessa även 

förekommer i vardagen. Jämförelseord ingår här då de är en stor del av matematiken i lågstadiet och 

elever som inte förstår exempelvis mest och färst kan få problem när de ska förstå matematiska 

uppgifter (Pupura & Lonigan, 2013, s. 304 ). Malmer (2002, s. 48) nämner jämförelseord som en 

egen kategori men vi har valt att räkna alla jämförelseord som ämnesspecifika ord just för att de ofta 

förekommer inom matematiken samt att elever behöver anamma dessa tidigt för att undvika 

svårigheter vid beräkningar av framtida matematikuppgifter. 

Polysema ord och homonymer 

Nettelbladt (2007) tar upp polysema ord och homonymer som ett par problematiska ordkategorier 

elever behöver lära sig. Polysema ord är ord som har olika betydelser i olika sammanhang. Som 

exempelvis svamp (tvättsvamp, flugsvamp, fotsvamp) eller frasen gå ut (gå ut genom dörren, 

mjölken har gått ut). Problem med att förstå polysema ord kan leda till att barn hamnar i 

matematiska svårigheter. Kategorin homonymer är olika ord som har samma fonologiska form men 

som bland annat böjs olika. Som exempelvis ren, val och sticka (ibid., s. 222–223).  

Skolspråk: allmänna ord 

I OrdiL (Järborg, 2007, s. 86-87) finns kategorierna allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord och 

allmänspråkliga ämnestypiska ord. I den första kategorin finns ord som är relativt generella men 
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abstrakta och återfinns i exempelvis tidningstexter som bilda, påverka, föremål och i den andra 

kategorin finns ord som kan tros vara enkla men sällan används i vardagen och ofta förekommer i 

samband med ett specifikt skolämne som arbetare och företag. Dessa två kategorier har vi slagit 

ihop till kategorin skolspråk - allmänna ord då orden är abstrakta och obekanta för eleven. 

Vardagsspråk: allmänna och ovanliga ord 

I OrdiL (Järborg, 2007, s. 86) finns kategorin allmänspråkliga, frekventa ord. De flesta ord som 

används i vardagen återfinns där som ha, vara, och och på. Denna kategori kallar vi vardagsspråk - 

vanliga ord. Men vi har även en kategori för vardagsspråk - ovanliga ord, där återfinns ord som kaos, 

bägge och torkskåpet.  

Lågfrekventa/Högfrekventa ord 

Björnsson (1967, s. 221) diskuterar ifall ovanliga ord, i bemärkelsen att de förekommer sällan (att de 

inte är med på listan över de 1000 mest frekvent använda orden i det svenska språket), per 

automatik är svåra ord.  Enligt Björnsson är ett sådant samband svårt att uttala sig om, men han drar 

ändå vissa slutsatser. Då Björnsson (ibid) anser att lågfrekventa ord kan likställas med obekanta ord 

kan slutsatsen också dras att obekanta ord kan antas vara svårförståeliga. Han menar också att 

högfrekventa ord kan antas vara lätta ord då det är ord som läsaren känner bäst till. Av denna 

anledning undersöker vi hur ofta ord i de olika kategorierna (exklusive vardagsord) förekommer. 

Även forskarna i OrdiL (2007, s. 25:69:71) diskuterar förekomsten av högfrekventa och lågfrekventa 

ord samt vilka ord som förekommer i de olika kategorierna. 

Hur teorierna kompletterar varandra 

De matematiska läroböckerna analyseras genom de olika textegenskaper som beskrivits ovanför för 

att undersöka några aspekter av hur komplext språket i läroböckerna är. Analysen kommer sedan 

diskuteras mot Säljös teoretiska begrepp appropriering, proximal utvecklingszon samt spontana och 

vetenskapliga begrepp. Detta för att på ett tydligare sätt koppla ihop analysen med kända 

pedagogiska begrepp för att öka förståelsen och eventuell koppling till klassrummet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur komplext språket i matematikböcker är och 

därigenom öka kunskapen om språklig komplexitet i matematikläromedel för elever i årskurs ett. 

Frågeställningar 

Hur är det skrivna språket i matematikböcker för årskurs ett uppbyggt med avseende på ordmängd, 

ordlängd och meningslängd? 

Hur ser användningen och frekvensen av olika typer av skolspråkliga respektive vardagsspråkliga ord 

ut i matematikböcker för årskurs ett? 
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Metod 

Kvantitativ innehållsanalys 

För att analysera läromedlen används en (kvantitativ) innehållsanalys, ibland kallad kvantitativ 

textanalys. I en innehållsanalys räknas antal gånger ett fenomen (exempelvis ett ord) förekommer i 

en text/flera texter. Men innehållsanalys kan också inkludera kvalitativa aspekter, men det är 

ingenting som görs av Bergström och Boréus (2012, s. 50) och inte heller vi är intresserade av de 

kvalitativa aspekterna av en innehållsanalys. Analysmetod undersöker således det som står explicit i 

texten. Analysmetoden är vanligt förekommande inom mediekommunikation och är lämplig för att 

finna mönster i en stor mängd text (ibid., s. 51).  

 

En innehållsanalys kan göras manuellt eller digitalt. Den manuella analysen kan göra mer komplexa 

bedömningar och materialet behöver inte finnas digitalt vilket gör att vi använder oss av denna form. 

Dock kan det leda till att analysen inte blir helt objektiv som den blir om ett program genomför 

analysen (Bergström & Boréus, 2012, s. 51). Generellt tas ingen hänsyn till sammanhanget och 

innehållets djupare betydelse försvinner. Allt intressant i materialet kan inte tas upp utan forskaren 

får endast svar på det som valts att undersökas (ibid., s. 80-81). Då forskaren på förhand bestämmer 

vad som skall noteras i texterna kan analysen aldrig bli helt objektiv (ibid., s. 88). 

Trots dessa problematiska aspekter har vi valt att använda oss av denna analysform. I vår analys 

kommer vi räkna alla ord, längden på alla meningar, om orden är skolspråkliga eller vardagsspråkliga 

samt hur vanligt förekommande olika ord är. Vi kommer även räkna ut Björnssons (1968) 

läsbarhetsindex. Alla ord (exklusive innehållsförteckning mm. se kodschema, bilaga 1) i böckerna 

kommer kategoriseras in under någon av de sex kategorierna; vardagsspråk: allmänna ord, 

vardagsspråk: ovanliga ord, skolspråk: allmänna ord, skolspråk: ämnesspecifika ord, skolspråk: 

dubbeltydiga ord samt övriga ord enligt en ordlista sammanställd av oss (bilaga 2). Eftersom alla ord 

kommer att finnas med i analysen blir analysen mer objektiv i det avseendet att forskaren (vi) inte 

endast väljer ut det som finnes intressant.  

Tillvägagångssätt 

När en kvantitativ innehållsanalys genomförs manuellt används vanligen ett kodschema som 

analysinstrument. Kodschemat innehåller olika delar, kodningsenheter, vilket är det som skall räknas 

(i detta fall ord och meningar) och analysenheter vilka är de texter som analyseras (i detta fall texten 

i läroböckerna). Innan kodschemat upprättades sökte vi rätt på material för att sedan begränsa detta 
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material. Materialet består av tio stycken matematikläroböcker som används på höstterminen i 

årskurs 1. Därefter bekantade vi oss med materialet för att kunna göra ett kodschema och en 

tillhörande kodningsinstruktion som beskriver hur tveksamma fall ska hanteras. Dessa instrument 

konstruerades och testades på delar av materialet för att eventuella oklarheter och problem skulle 

synliggöras. Upp till detta moment har vi arbetat tillsammans för att kunna diskutera och 

gemensamt komma fram till hur analysinstrumenten konstrueras och används på bäst sätt. När 

analysinstrumenten konstruerades gjordes detta i nära kontakt med materialet för att skapa ett så 

effektivt verktyg som möjligt medan pilotstudien är en sista koll på hur verktyget fungerar i 

verkligheten vilket allt är i enlighet med Bergström och Boréus beskrivning av hur en kvantitativ 

innehållsanalys bör genomföras (2012, s. 54-57).  

Pilotstudier 

Två pilotstudier har genomförts för att undersöka hur väl vårt konstruerade kodschema fungerar i 

praktiken. Pilotstudierna genomfördes på samma vis som själva analysen är avsedd att genomföras, 

alltså enskilt. Därefter reviderades kodschemat vilket beskrivs nedan.   

Pilotstudie 1  

Syftet med pilotstudie ett är att testa kodschemat vi konstruerat för att se hur det fungerar på 

materialet. Vi gick igenom utvalda delar tillsammans och de upptäckter som gjordes är bland annat 

att ordet subtraktion förekommer i flera böjda former, exempelvis 

subtraktionen/subtraktionens/subtraktionerna. Vi valde att se böjningsformerna som ett och samma 

ord vid räkningen. Vi valde däremot att se exempelvis verbet subtrahera, med tillhörande böjningar, 

som ett eget ord och därmed en egen kodningsenhet då detta syftar på en handling och därmed har 

annan innebörd än substantivet subtraktion. Vidare valde vi även att räkna Katten har _ tassar som 

en mening med tre ord. Vi upptäckte också att det behövdes ytterligare en ordkategori utöver de vi 

bestämt från början, och denna kategori kallar vi ovanliga ord av vardagsspråkskaraktär, vilken 

beskrivs mer ingående i teoriavsnittet. Exempel på sådana ord är guldmynt och ärtpåsar. I detta 

skede valdes även att inkludera ytterligare en ordkategori, övriga ord, då ett fåtal ord i varje bok 

varken kan klassificeras som ämnesspecifika, allmänt skolspråkiga, dubbeltydliga eller ovanliga 

vardagsspråksord. Exempel på ord som ingår i kategorin övriga ord är Matematik-OS och bollröra. Vi 

har valt att läsa ut förkortningar som står i en mening som det antal ord de är sammansatta av, 

exempelvis m.m. blir med mera (2 ord). Förkortningar som är fristående, exempelvis 5 kr + 2 kr 

(kronor), räknas inte som ord då de i sammanhanget inte kräver av eleverna att de läser ut 

förkortningen för att klara den matematiska uträkningen. Utöver detta upprättades även en ordlista 
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över samtliga påträffade unika ord i matematikböckerna (exklusive de ord som kategoriseras som 

vardagsspråkliga) och sattes in under passande kategori. Detta för att orden, då vi räknar 

individuellt, ska hamna i rätt kategori samt att vi eller andra kan gå tillbaka till ordlistan för att 

verifiera att orden är klassificerade på korrekt vis.  

Pilotstudie 2  

Vi analyserade tjugo sidor ur boken Mondo (2015) för att vara säkra på att vi bedömer materialet på 

likvärdigt vis. De tjugo sidorna innehöll totalt 768 st ord. Felmarginalen mellan den individuella 

räkningen av orden för antal ord i hela boken var 0,13 %, antal långa ord 0,9 % och antal meningar 

1,2 %. Efter denna studie kände vi oss trygga med att dela upp analysen av böckerna.  

Kodinstruktion 

Till kodschemat finns en tillhörande kodinstruktion med specifika beskrivningar om vilka ord som 

ingår i vilken kategori och exempelvis hur olika böjningar av samma ord hanteras. Kodinstruktionen 

skapades för att studien skall kunna genomföras igen samt för att veta hur tveksamma fall hanterats. 

Den har legat till grund för analysen och vi har genomgående återgått till denna när tveksamheter 

uppstått. Kodschemat är bifogat som bilaga 1 och tillhörande ordlista är bilaga 2.  

Material 

Materialet som skall analyseras är tio läroböcker skrivna efter införandet av LGR11, ett antal 

matematikböcker (Prima Matematik, Koll på matematik, Lyckotal, Mera Favorit Matematik, 

Mattedetektiverna och Mästerkatten) har även angett att de är utformade med Lgr11 som grund. 

Alla universitetsbibliotek lyder under Lagen om pliktexemplar (SFS 1993:1392) vilken innebär att 

Uppsala universitet erhåller samtligt tryckt material för spridning i landet. Vi har därför valt att 

analysera samtliga böcker riktade till elever som går första terminen i årskurs 1 som kunde hittas på 

Blåsenhus bibliotek.  

De analyserade läroböckerna är: 

Koll på matematik 1A (Almström & Tengvall, 2014). Bokens omfång är 143 sidor varav 139 sidor är 

med i analysen. Boken innehåller totalt 2752 st ord. Benämns härefter som Koll. 

Lyckotal - matematik skolår 1, 1A (Häggblom & Hartinainen, 2011). Bokens omfång är 136 sidor 

varav 133 sidor är med i analysen. Boken innehåller totalt 2069 st ord. Benämns härefter som 

Lyckotal. 
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Matte Direkt Safari 1A (Falck, Picetti et. al., 2011). Bokens omfång är 143 sidor varav 139 sidor är 

med i analysen. Boken innehåller totalt 2555 st ord. Benämns härefter som Safari. 

Matte Eldorado grundbok 1A (Olsson & Forsbäck, 2015). Bokens omfång är 144 sidor varav 139 sidor 

är med i analysen. Boken innehåller totalt 3583 st ord. Benämns härefter som Eldorado. 

Mattedetektiverna 1A Grundbok (Kavén & Persson, 2011). Bokens omfång är 80 sidor varav 77 sidor 

är med i analysen. Boken innehåller totalt 1855 st ord. Benämns härefter som Mattedetektiverna. 

Mera Favorit matematik 1A (Ristola, Tapaninaho & Torronen, 2012). Bokens omfång är 197 sidor 

varav 192 sidor är med i analysen. Boken innehåller totalt 2882 st ord. Benämns härefter som 

Favorit. 

Mondo matematik 1A (Brorsson, 2015). Bokens omfång är 159 sidor varav 156 sidor är med i 

analysen. Boken innehåller totalt 5496 st ord. Benämns härefter som Mondo. 

Nya mästerkatten 1A (Öreberg, 2012). Bokens omfång är 144 sidor varav 130 sidor är med i 

analysen. Boken innehåller totalt 2808 st ord. Benämns härefter som Mästerkatten. 

Pixel 1A Grundbok (Alseth, Arnås et. al., 2015). Bokens omfång är 128 sidor varav 125 sidor är med i 

analysen. Boken innehåller totalt 1853 st ord. Benämns härefter som Pixel. 

Prima Matematik 1A (Brorsson, 2013). Bokens omfång är 119 sidor varav 116 sidor är med i 

analysen. Boken innehåller totalt 2975 st ord. Benämns härefter som Prima. 

Avgränsning 

Vi undersöker alla matematikläroböcker för elever som går första terminen i årskurs ett som vi hittat 

på Blåsenhus bibliotek. Där ska alla läromedel som finns på marknaden finnas så med största 

sannolikhet har vi analyserat alla läromedel som används i skolor idag. När det gäller orden vi 

undersöker så undersöker vi bara de ord som (vi tror) eleverna förväntas läsa. Vi utelämnar därmed 

den text i böckerna som är till för läraren eller sidor där det är tydligt att läraren förväntas ha en 

gemensam genomgång. Vi har valt bort övriga typer av matematikmaterial som arbetsblad, 

lärarhandledningar, digitala läromedel samt matematikböcker publicerade före 2011. Vi fokuserar 

inte heller på de symboler som finns i texten. 

Analysverktyg 

De aspekter av språket vi ämnar undersöka är tagna från och inspirerade av analyser gjorda av 

Björnsson (1968), Skolöverstyrelsen (1967) Järborg (OrdiL, 2007), Lundberg & Sterner (2002) samt 
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Folkeryd (2016) vilka samtliga har definierat vad som gör ett språk komplext. Vi kommer i vår analys 

att beräkna olika frekvenser:  

Tabell 1. Läsbarhetsfaktorer som ska analyseras. 

Läsbarhetsfaktor: Förklaring: 

Ordfrekvens Hur ofta orden förekommer (Björnsson, 1968, s. 

221). 

Ordlängd Korta ord (1-6 bokstäver) och långa ord (längre 

än 6 bokstäver)(Björnsson, 1968, s. 214). 

Meningslängd Antal ord meningarna består av (Björnsson, 

1968, s. 85:207) 

Läsbarhetsindex Meningslängd + procentandel långa ord = LIX 

(Björnsson, 1968, s. 66:85). 

 

Ordens svårighetsgrad har vi sedan delat in i olika kategorier där vi hämtat inspiration från Malmer 

2002, s. 48; Järborg, 2007, s. 95-96; Lundberg & Sterner, 2002, s. 24. 

 

Tabell 2. Ords svårighetsgrad uppdelat i kategorier. 

Vardagsspråk Exempel Skolspråk Exempel 

Vanliga ord boll, i, på, och Allmänt: diskutera, beskriv 

Ovanliga ord mjölnare, pastaskruv, 

pennskrin 

Matematiskt 

ämnesspecifika ord: 

multiplikation, mät, 

flest 

  Dubbeltydiga ord 

(polysemer & 

homonymer): 

tillsammans, mål, dela 

  Övriga ord: additionsrace, 

räknekaninerna 
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Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet kan likställas med generaliserbarhet och handlar om huruvida studiens resultat är 

överförbart på andra situationer eller samma situation vid ett nytt tillfälle. Reliabiliteten ökar när 

metod och tillvägagångssätt beskrivs utförligt så att studien går att replikera (Bell, 2006, s. 89) samt 

när analysen genomförs på ett pålitligt sätt i praktiken. Validitet har att göra med om de använda 

mätmetoderna faktiskt mäter det de avser att mäta, validiteten är alltså hög när metoden passar väl 

till studien. Det är svårt att mäta validitet då samma forskningsfråga kan generera samma svar vid 

olika tillfällen utan att för den skull mäta det metoden avser att mäta. Av denna anledning är det 

viktigt att titta närmare på syftet med studien samt de frågeställningar som används. (ibid., s. 90).  

I kvantitativa innehållsanalyser hamnar ofta reliabiliteten framför validiteten enligt Bergström och 

Boréus (2012, s. 82). Men vidare menar de att alla undersökningar är olika och att validiteten således 

är individuell för varje undersökning. Enligt Bergström och Boréus (ibid., s. 83) finns det risk för 

validitetsproblem när analysmetoden går ut på att räkna ord. Exempelvis kan ord vara mångtydiga 

eller vaga. Vaga ord är de ord som har olika betydelser i olika situationer (ibid.). Detta motverkar vi 

genom att undersöka mångtydiga ord för sig och kategorisera deras olika betydelser, men även 

genom den ordlista som skapats, där alla ord sorterats in för att vi båda skall veta vilken kategori de 

tillhör.  

Kodningsinstruktionen vi konstruerat höjer intra- och intersubjektiviteten då den beskriver 

förfarandet och hur tveksamma fall har hanterats. Den höjer även reliabiliteten då andra forskare 

ska kunna undersöka samma material och med hjälp av kodningsinstruktionen få samma utfall. Även 

analysverktyget kan tjäna till att höja reliabiliteten då andra kan använda samma analysverktyg och 

komma fram till samma resultat.  

Reflektioner över vald analysmetod 

Då analysen genomförts manuellt av båda författare till detta examensarbete är det viktigt att vara 

medveten om att en viss felmarginal kan förekomma. Det är främst ord och bokstäver som kan 

missas under räkningen. För att undersöka hur likvärdigt vi bedömde så genomfördes pilotstudie två 

för att öka validiteten. Felmarginalen låg på under 1,5 %. Begränsningarna med metoden är att det 

är lätt att missa något ord eller glömma vilken kategori ord ska placeras i. Detta har vi undvikit 

genom att dubbelkolla alla ord ur kategorierna med ordlistan (bilaga 2) vi sammanställt för att 

analysen av samtliga matematikböcker ska vara likvärdiga. Ytterligare en begränsning med metoden 
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är att den är ytterst tidskrävande. Det var även problematiskt att kategorisera många ord vilket 

ledde till att antalet kategorier blev fler än vad som var tänkt från början. 

Forskningsetik 

De som skapat ett litterärt verk (exempelvis läroböcker) erhåller automatiskt upphovsrätt till detta 

verk enligt lagen om upphovsrätt. Det är författaren som själva får bestämma över verket och 

huruvida detta skall delges allmänheten eller inte. Av den anledningen är det viktigt att all text 

citeras eller refereras på ett korrekt vis (Vetenskapsrådet, 2016). 
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Resultat och analys  

Nedan följer en redovisning av resultat samt vår analys av det undersökta materialet som består av 

10 matematikböcker för årskurs ett. Dessa böcker är Eldorado, Favorit, Koll på matematik, Lyckotal, 

Mattedetektiverna, Mondo, Mästerkatten, Pixel, Prima och Matte Direkt Safari. 

Ordmängd 

Ur tabell 3 nedan kan läsas ut hur många analyserade ord varje bok totalt består, vilket benämns 

som TAO (totalt antal ord) samt hur många sidor av boken som är analyserade i varje bok, vilket 

benämns som AS (antal sidor). Vidare kan även läsas ut ett medelvärde av antal ord per sida i varje 

bok, vilket benämns som O/S (Antal ord per sida). 

Tabell 3. Totalt antal ord i böckerna samt medelvärde av antal ord per sida 

 

Eldorado Favorit Koll Lyckotal MatteD Mondo MästerK Pixel Prima Safari Totalt 

TAO 3583 2882 2752 2084 1855 5496 2808 1853 2975 2555 28843 

AS 139 192 139 133 77 156 131 125  116 140 1348 

O/S 25,7 15  19,7 15,7 24 35,2 21,4 14,8 25,6 18,3 21,4 

 

Tabellen visar att ordmängden varierar mellan 14,8-35,2 ord per sida. Lägst antal ord per sida har 

Pixel (14,8 ord/sida), Favorit matematik (15 ord/sida) och Lyckotal (15,7 ord/sida). Högst antal ord 

per sida har Mondo som i genomsnitt har 35,2 ord per sida. Enligt ett medelvärde baserat på 

samtliga analyserade böcker förekommer 21,4 ord per sida.  

Ordlängd 

Ur följande diagram (figur 1) kan utläsas hur många korta och långa ord som förekommer i varje bok. 

Y-axeln visar hur stor andel i procent korta och långa ord utgör i varje bok. X-axeln anger vilken bok 

varje stapel avser. I staplarna finns siffor på totalt antal långa och korta ord. 
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Figur 1. Antal och andel korta och långa ord. 

Diagrammet visar på en tydlig skillnad i totalt antal ord, där Mondo utmärker sig med totalt 5498 

(4626 + 872) ord. Av Mondos totala ordmängd är 872 ord långa vilket är (avrundat till närmaste 

heltal) 16 % av det totala antalet ord. I Eldorado kan 14 % av orden kategoriseras som långa, i Favorit 

matematik är andelen 16 %, Koll på matematik 12 %, Lyckotal 19 %, Mattedetektiverna 18 %, Matte 

direkt Safari 9 %, Mästerkatten 16%, Pixel 8% och i Prima är andelen 18 %. Av samtliga analyserade 

matematikböcker består texten av mellan 9-19% långa ord vilket ger ett medelvärde på 15%. Då 

dessa siffror jämförs med föregående avsnitt om antal ord per sida kan en uträkning göras genom att 

ta totalt antal långa ord per bok dividerat med antal analyserade sidor i varje bok vilket visar att 

läsaren i genomsnitt behöver läsa 3,2 långa ord per sida i boken. Det individuella antalet långa ord 

per sida i varje bok är för Eldorado 3,6 ord, Favorit 2,5 ord, Koll på Matematik 2,3 ord, Lyckotal 3 ord, 

Mattedetektiverna 4,2 ord, Safari 1,7 ord, Mondo 5,6 ord, Mästerkatten 3,4 ord, Pixel 1,6 ord och 

Prima 4,6 ord.  

Ordkategorier 

Ur tabell 4 nedan går att utläsa hur många ord ur varje kategori som förekommer i varje bok samt 

hur stor andel av det totala antalet ord varje kategori utgör i procent.  Längst ner i tabellen finns en 

uträkning av medelvärdet av andelen ord i varje kategori. Gulmarkerade siffror visar på det högsta 

värdet i varje kategori medan grönmarkerade siffror visar i sin tur visar på det lästa värdet. 
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Tabell 4. Förekomst av olika ordkategorier i totalt antal ord per bok samt den procentuella andelen 

dessa utgör.  

  Vardagspråk:  

allmänna 

Vardagsspråk: 

Ovanliga 

Skolspråk: 

allmänna 

Skolspråk: 

ämnesspecifika 

Skolspråk: 

dubbeltydiga 

Övriga Totalt: 

Eldorado 2538 69 115 714 133 14 3583 

Eldorado i % 70,83 1,92% 3,20% 19,92% 3,71% 0,39%  

Favorit 2038 36 130 572 99 7 2882 

Favorit i %  70,71% 1,24%  4,51%  19,84%  3,43%  0,24%    

Koll på matematik 1942 27 26 676 74 7 2752 

Koll i % 70,56% 0,98% 0,94% 24,56% 2,68% 0,25%  

Lyckotal 1530 42 40 401 53 18 2084 

Lyckotal i % 73,41%  2,01%  1,90%  19,24%  2,50%  0,86%    

Mattedetektiverna 1199 13 48 467 119 9 1855 

Mattedet. i % 64,63% 0,70% 2,58% 25,17% 6,41% 0,49%  

Mondo 3910 35 280 1010 247 14 5496 

Mondo i % 71,14% 0,63% 5,09% 18,37% 4,49% 0,25%  

Mästerkatten 2117 81 41 525 42 2 2808 

Mästerkatten i % 75,40% 2,90% 1,50% 18,70% 1,50% 0,07%   

Pixel 1316 34 19 453 29 2 1853 

Pixel i % 70,90% 1,80% 1% 24,50% 1,50% 0,10%  

Prima 2219 38 119 543 49 7 2975 

Prima i % 74,60% 1,28% 4% 18,30% 1,60% 0,23%   

Safari 1851 10 68 469 157 0 2555 

Safari i % 72,40% 0,40% 2,70% 18,40% 6,10% 0%   

Totalt: 20660 385 886 5830 1002 80 28803 

Totalt i % 71,73% 1,33% 3,07% 20,24% 3,47% 0,27%  

 

De ord som räknats till vardagsspråk har vi antagit vara bekanta för elever i årskurs ett, som de 

använder i dagligt tal i interaktion med andra. Exempel på ord som kategoriserats som allmänt 

vardagsspråk är jag, du, in, att, och, rita, skriva, boll och penna. Orden i övriga kategorier anses vara 

ord som elever i årskurs ett är obekanta med sedan tidigare. Exempel ur kategorin skolspråk:  

ämnesspecifika ord är tallinje och subtraktion. Ord som eleverna är bekanta med sen tidigare men 

som i böckerna presenteras i ett nytt sammanhang (dubbeltydiga ord) är exempelvis tillsammans 

(tillsammans som i ”vi går till skolan tillsammans” kontra “tre plus tre blir tillsammans...”) och mål 

(mål som i måluppfyllelse kontra mål som i fotbollsmål). Exempel på allmänna skolspråkiga ord är 

utvärdering, avbilda, enligt, muntlig och beskriva och exempel på ord som är av 

vardagsspråkskaraktär men är så pass ovanliga i dagligt tal att det är stor chans att eleverna aldrig 
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hört eller läst orden tidigare är guldmynt och metkrokar (Mästerkatten, 2012). I kategorin övriga ord 

befinner sig ord som inte kan klassificeras i någon av kategorierna, exempel på dessa ord är 

prickknapp (Lyckotal), bollröra (Koll på matematik) och additionsrace (Eldorado).  

Tabell 4 visar att andel vardagspråk: allmänna ord i samtliga böcker ligger mellan 64-75%, där endast 

en bok, Mattedetektiverna ligger under 70%. Mattedetektiverna utmärker sig även genom att ha 

den högsta andelen ämnesspecifika ord 25%, och skillnaden mellan andel ämnesspecifika ord i 

respektive bok ligger mellan 18–25%. För att förtydliga är mellan var fjärde till cirka vart femte ord i 

genomsnitt ett ämnesspecifikt ord. Mondo utmärker sig däremot genom att de ämnesspecifika 

orden tillsammans förekommer 1010 gånger. Vad gäller dubbeltydiga ord (homonymer och 

polysemer) varierar andelen mellan 1,5–6,5%. Andelen allmänna skolspråkliga ord ligger mellan 1-

5%, andelen ovanliga vardagsspråkliga ord ligger mellan 0,4-3% och andelen övriga ord ligger i 

samtliga böcker under 1%. Enligt ett genomsnitt för samtliga böcker kan 28,54% av orden 

kategoriseras in i någon av kategorierna som inte är vardagsspråk-allmänna ord. 

Tabell 4 visar att läsaren av Lyckotal genom hela boken behöver läsa totalt 541 obekanta ord (vilka 

är samtliga kategorier förutom ord i kategorin vardagsspråk - allmän karaktär), vilket är 4 ord per 

sida (sidantal är hämtat från tabell 1). I Pixel är det totala antalet obekanta ord 537 (4,3 ord/sida), 

Favorit matematik totalt 835 (4,4 ord/sida), Safari totalt 689 ord (5 ord/sida), Mästerkatten är totalt 

701 (5,4 ord/sida), 701, Koll på matematik totalt 798 (5,8 ord/sida), Prima totalt 743 ord (6,5 

ord/sida), Eldorado totalt 1039 ord (7,4 ord/sida), Mattedetektiverna totalt 649 (8,5 ord/sida) och 

Mondo totalt 1538 ord (9,9 ord/sida). Mängden ord som för eleverna kan antas vara obekanta 

varierar mellan 537 till 1538 ord totalt och mellan 4 till 9,9 ord per sida.  

Antal unika ord 

Under denna rubrik tittar vi närmare på hur många olika unika ord eleverna behöver lära sig i 

respektive matematikbok. På x-axeln i figur 2 nedan finns de olika matematikböckerna sorterade 

efter bokstavsordning med totalt antal unika ord som inte klassas som vardagsspråk – allmänna. På 

y-axeln framgår antal ord. Staplarna visar hur många unika ord för respektive kategori och bok. 

Ordkategorierna är färgkodade för att tydliggöra resultatet. 
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Figur 2. Antal unika ord i de olika matematikläromedlen.  

Figur 2 visar att antal totala ord, vilka inte faller in under kategorin vardagsspråk: allmänna ord, 

ligger mellan 76 (Safari) och 188 ord (Mondo). Den kategori där flest unika nya ord förekommer är 

ämnesspecifika ord. Matedetektiverna innehåller flest (99 st) ämnesspecifika ord och Safari 

innehåller färst (40 st) ämnesspecifika ord. Det finns fem böcker som innehåller fler ämnesspecifika 

ord än det totala antalet nya (icke-vardagliga allmänna) ord i Safari, dessa böcker är Eldorado, 

Lyckotal, Mästerkatten, Mondo och Pixel. Om vi tittar på antal vardagliga men ovanliga ord finns det 

flest (över 30 st) i Mästerkatten och Pixel. Exempel på ovanliga ord ur Mästerkatten (2012) är ask, 

guldmynt och metkrokar. Antal övriga ord varierar mellan 0-10 st och det finns flest i Eldorado och 

Mattedetektiverna, exempel på övrigt ord är: additionsrace och tiokamratsspelet (Eldorado, 2015). 

Mondo är den bok där det finns flest unika skolspråkliga ord, exempel på dessa är begrepp, 

inventera, diskutera och tydligast. Antal dubbeltydiga ord är flest i Mondo, Pixel och Eldorado där 

alla innehåller över 20 st. Exempel på dessa är mål, sida, dra och problemet (Mondo, Pixel och 

Eldorado). I genomsnitt innehåller en matematikbok publicerad efter 2011 136 ord som förmodligen 

är nya för eleverna. 

Meningslängd 

Under denna rubrik presenteras analysen av meningslängden i böckerna. På den lodräta axeln finns 

böckerna uppradade i bokstavsordning, först med antal meningar och på raden under i procent.  På 

den vågräta axeln finns antal meningar som innehåller ett visst antal ord. Meningar som är tio ord 
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eller längre har slagits samman till rubriken 10+ ord. Därefter finns summan av totalt antal meningar 

per bok. De gulmarkerade talen är den meningslängd som utgör störst andel i respektive bok.  

Tabell 5. Meningslängd i respektive matematikbok. 

 1 ord 2 ord 3 ord 4 ord 5 ord 6 ord 7 ord 8 ord 9 ord 10 + 

ord 

Totalt 

Eldorado 88 125 99 118 90 98 70 33 18 41 780 m 

% 11,6 % 16 % 12,7 % 15,1 % 11,5 % 12,6 % 9 % 4,2 % 2,3 % 5,2 %  

Favorit 163 184 45 106 70 71 15 11 8 41 714 m 

 % 22,8 % 25,8 % 6,3 % 14,8 % 9,8 % 9,9 % 2,1 % 1,5 % 1,1 % 5,7 %  

Koll 93 117 210 140 70 67 18 13 6 7 741 m 

% 12,6 % 15,8 % 28,3 % 18,9 % 9,4 % 9 % 2,4 % 1,8 % 0,8 % 0,9 %  

Lyckotal 26 105 90 61 48 28 33 17 5 28 441 m 

% 5,9 % 23,9 % 20,4 % 13,8 % 10,9 % 6,3 % 7,5 % 3,9 % 1,1 % 6,3 %  

MatteD 36 38 58 45 61 27 27 22 10 38 362 m 

i % 9,9 % 10,5 % 16 % 12,4 % 16,9 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 2,8 % 10,5 %  

Mondo 56 162 135 155 107 86 72 62 49 83 967 m 

% 5,8 % 16,8 % 14 % 16 % 11,1 % 8,9 % 7,4 % 6,4 % 5,1 % 8,6 %  

MästerK 19 102 98 77 71 43 41 30 10 35 526 m 

% 3,6% 19,4% 18,6 % 14,6 % 13,5 % 8,2 % 7,8 % 5,7 % 2 % 6,7 %  

Pixel 26 48 65 80 40 32 23 14 10 21 359 m 

% 7,2 % 13,4 % 18,1 % 22,3 % 11,1 % 9 % 6,4 % 3,9 % 2,8 % 5,8 %  

Prima 10 108 126 59 61 44 38 20 19 52 537 m 

% 1,9 % 20,1 % 23,5 % 11 % 11,4 % 8,2 % 7,1 % 3,7 % 3,5 % 9,7 %  

Safari 38 158 55 133 59 48 31 21 4 56 603 m 

% 6,3 % 26,2 % 9,1 % 22 % 9,8 % 8 % 5,1 % 3,5 % 0,7 % 9,3 %  

Totalt: 555 1147 981 974 677 544 368 243 211 402 6030 

m 

% 9,1 % 19 % 16,2 % 16,1 % 11,1 % 8,9 % 6,0 % 4,0 % 3,4 % 6,6 %  

 

Tabellen visar att den främst förekommande meningslängden är meningar bestående av två ord. 

Detta gäller för sex av böckerna. Ett undantag är Koll på matematik där drygt 28 % av meningarna 

innehåller tre ord, och nästan 20 % innehåller fyra ord och endast 15 % av meningarna består av två 

ord. Ytterligare undantag är Pixel där fyra-ords meningar är vanligast och Mattedetektiverna där 

meningar med fem ord är främst förekommande. Genomsnittlig meningslängd ligger mellan 4,6 till 

5,0 ord per mening. Den meningslängd som är vanligast i respektive bok skiljer sig åt i hur stor andel 

den utgör från 16 % av meningarna i Eldorado till 28,3 % av meningarna i Koll på matematik. Andra 

avvikelser som kan utläsas i tabellen är andel meningar som är 10 ord eller längre samt andel ett-
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ords meningar. Över 9 % av meningarna i Prima, Safari och Mattedetektiverna består av tio ord eller 

fler medan mindre en procent av meningarna i Koll på matematik är så långa. Endast 1,9 % av 

meningarna i Pixel består av ett ord medan över 20 procent av meningarna i Favorit innehåller 

endast ett ord. Den bok som innehåller högst antal meningar är Mondo med 967 st meningar och 

Pixel innehåller endast 359 st meningar. Prima (2013, s. 75) innehöll den längsta meningen med 21 st 

ord. De flesta långa meningar finns i samband med spel och när målen beskrivs i början av varje 

kapitel (Prima, 2013, s. 5:27:51:75:97). Exempel på ett-ords mening är Räkna. (Pixel, 2015, s. 89) och 

en mening med 12 ord är Rita och måla en cirkel, en triangel, en rektangel och en kvadrat 

(Mästerkatten, 2012, s. 75). Exempel på korta meningar ur Eldorado (2015) är Lös sudoku. (s. 97) 

Skriv fyra uttryck för varje talfamilj (s. 128). Jämför additionerna/subtraktionerna (s. 62). 

Kontrollräkna med miniräknare (s. 61). 

Läsbarhetsindex 

Under denna rubrik har vi, enligt Björnssons (1968 s. 66) formel för läsbarhetsindex (genomsnittlig 

meningslängd + procenttalet långa ord, avrunda till heltal) beräknat denna variabel för samtliga 

böcker. På den vågräta axeln finns läroböckerna uppradade efter bokstavsordning och på den 

lodräta axeln finns de parametrar som behövs för att genomföra uträkningen samt summan av lix. 

Tabell 6. En uträkning av lix i de olika läroböckerna. 

 Eldorado Favorit Koll Lyckotal MatteD Mondo MästerK Pixel Prima Safari 

GM 4,6 3,7 3,5 4,4 5,0 5,0 4,7 4,2 5,0 4,8 

LO 13,8 16,4 11,7 19,4 17,6 15.9 15,7 8,5 17,8 9,3 

LIX 18 20 15 24 23 21 20 13 23 14 

GM betyder genomsnittlig meningslängd i ord/mening. LO betyder andel långa ord i procent. LIX är summan av de båda 

variablerna. 

Tabellen visar att skillnaden i genomsnittlig meningslängd är 1,5 och varierar mellan 3,5 (Koll på 

matematik) och 5 (Mondo). Skillnaden i andel långa ord är 10,1 procentenheter och varierar mellan 

9,3 % (Safari 2011) och 19,4 % (Lyckotal 2011) av totalt antal ord. Skillnaden i lix är 9,7 med Lyckotal 

som har högst värde på 24 och Pixel som har lägst värde på 13.  
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Hur ser frekvensen ut av ord inom de olika ordkategorierna? 

Frekvens av vardagsspråkliga men ovanliga ord 

Under denna rubrik finns en sammanställning av hur ofta ovanliga vardagsspråkliga ord förekommer. 

På y-axeln i figur 3 nedan finns antalet gånger och på x-axeln finns böckerna i bokstavsordning. De 

mörkgröna staplarna är ord som förekommer en gång. Nästa stapel är ord som förekommer 2-4 

gånger och den ljusgröna stapeln är de ord som förekommer fler än 4 gånger. 

 

 

Figur 3. Frekvens av ovanliga vardagsspråkliga ord i de olika läroböckerna. 

Figuren visar att det är lika många eller flest ovanliga ord ur vardagligt språk som förekommer en 

gång, förutom i Favorit och Koll på matematik där ord som förekommer 2-4 gånger är vanligast. 

Mästerkatten och Eldorado har högst antal ovanliga ord som förekommer en gång och exempel på 

sådana är vedträna, lasta, holken och nystan (Mästerkatten). Mästerkatten är lite speciell då den 

bygger på sagor som läraren läser i början av varje kapitel. Det kan vara anledningen till att denna 

typ av ord förekommer. Det är ingen bok som innehåller över fyra ovanliga vardagsord som 

förekommer fler än fyra gånger i boken.  Exempel på ord som förekommer fler än fyra gånger är ask 

(Mondo; Eldorado), loppor (Eldorado) och guldmynt (Mästerkatten). 
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Frekvens av allmänna skolspråkliga ord 

Under denna rubrik finns en sammanställning av hur ofta allmänna skolspråkliga ord förekommer. På 

y-axeln i figur 4 nedan finns antalet gånger och på x-axeln finns böckerna i bokstavsordning. De 

mörkgröna staplarna är ord som förekommer en gång. Nästa stapel är ord som förekommer 2-4 

gånger och den ljusgröna stapeln är de ord som förekommer fler än 4 gånger. 

 

 

Figur 4. Frekvens av allmänna skolspråkliga ord i de olika läroböckerna. 

Tabellen visar att det i alla böcker utom Safari, Mondo och Koll på matematik är vanligast att 

allmänna skolspråkliga ord förekommer en gång. Skillnaden mellan ord som förekommer en gång 

och ord som förekommer fler än en gång är markant i Safari (6 ord) och Koll på matematik (7 ord) 

och marginell i Mondo (2 ord). I Prima, Lyckotal och Mästerkatten finns fler allmänna skolspråkliga 

ord som förekommer en gång än allmänna skolspråkliga ord som förekommer fler än två gånger. 

Exempel på ord som förekommer en gång är sort (Koll på matematik), omgång (Favorit), bilda 

(Mattedetektiverna) och bilaga (Lyckotal 2011). Exempel på ord som förekommer 2-4 gånger är 

beskriva, sortera och kommentera (Koll på matematik) och exempel på ord som förekommer fler än 

4 gånger är kikaren, förstoringsglaset och textuppgift (Safari) och utmaning, repetition och aktivitet 

(Mondo). Orden som förekommer fler än fyra gånger är oftast en återkommande del i ett kapitel ur 

böckerna. 
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Frekvens av ämnesspecifika ord 

Under denna rubrik finns en sammanställning av hur ofta matematiska ämnesspecifika ord 

förekommer. På y-axeln i figur 5 nedan finns antalet gånger och på x-axeln finns böckerna i 

bokstavsordning. De mörkgröna staplarna är ord som förekommer en gång. Nästa stapel är ord som 

förekommer 2-4 gånger och den ljusgröna stapeln är de ord som förekommer fler än 4 gånger. 

 

Figur 5. Frekvens av ämnesspecifika ord i de olika läroböckerna. 

Tabellen visar att det i nästan alla böcker är vanligast att ämnesspecifika ord förekommer fler än fyra 

gånger. Det gäller för alla böcker utom Pixel, Lyckotal och Mattedetektiverna. I Pixel och 

Mattedetektiverna är ord som förekommer 2-4 gånger vanligast. Medan det i Lyckotal är ord som 

förekommer en gång som är främst förekommande. De vanligaste ämnesspecifika orden i alla 

läroböcker var tal och många (förutom Lyckotal där addition var vanligare än många).  

Frekvens av dubbeltydiga ord 

Under denna rubrik finns en sammanställning av hur ofta dubbeltydiga ord förekommer. På y-axeln i 

figur 6 finns antalet gånger och på x-axeln finns böckerna i bokstavsordning. De mörkgröna staplarna 

är ord som förekommer en gång. Nästa stapel är ord som förekommer 2-4 gånger och den ljusgröna 

stapeln är de ord som förekommer fler än 4 gånger. 
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Figur 6. Frekvens av dubbeltydiga ord i de olika läroböckerna. 

Figuren visar att fyra av böckerna har fler än fem dubbeltydiga ord som endast förekommer en gång 

och att sex av böckerna har färre än fem dubbeltydliga ord som förekommer en gång. Den 

utmärkande stapeln är Mondo där antalet dubbeltydiga ord som förekommer fler än fyra gånger är 

högt, exempel på dessa ord är mål, dra, tillsammans och slå. Men i samma bok finns det endast ett 

ord som bara finns en gång vilket är väg. 

Övriga ord 

I denna kategori återfinns mellan noll (Safari) och tio (Eldorado) ord per bok. I Eldorado finns det sju 

övriga ord som endast förekommer en gång, exempelvis additionsrace och räknekaninerna. Orden 

förekommer mellan 1-7 gånger i vardera bok men oftast 1-4 gånger per bok.  

Sammanfattning av resultat 

Ordmängd per bok varierar mellan 14,8-35,2 ord per sida. Medelvärdet av samtliga böcker är 21,4 

ord per sida. Långa ord utgör mellan 9-19% av samtliga analyserade ord i böckerna. Andelen ord som 

kan betraktas som bekanta för eleverna (vardagsspråkliga ord med allmän karaktär) utgör mellan 65-

75%, vardagliga: ovanliga ord utgör mellan 0,4-2,9%, andel skolspråk: allmänna ord utgör 0,9-5,1%, 

andel skolspråk: ämnesspecifika ord utgör 18,3-25,2%, andel skolspråk: dubbeltydiga ord utgör 1,5-

6,4% och andel övriga ord utgör mindre än 1% i samtliga böcker. Antal unika ord som kan betraktas 
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som okända för elever i årskurs ett ligger mellan 76-188 stycken. Meningslängden i böckerna varierar 

mellan 1-21 ord. Vanligast förekommande är meningar med 2-5 ord. Vid beräkning av LIX kan 

samtliga böcker anses som lättlästa. Ämnesspecifika ord förekommer i de flesta fall mellan 1-4 

gånger vardera i varje bok förutom i Mondo där ämnesspecifika ord förekommer fler än 4 gånger 

vardera. Allmänna skolspråkiga ord förekommer även de oftast mellan 1-4 gånger vardera, förutom i 

Safari. Dubbeltydiga ord förekommer oftast 1-4 gånger vardera förutom i Safari och Mondo. 

Ovanliga vardagsspråkliga ord förekommer oftast endast en gång i vardera bok. Övriga ord 

förekommer oftast endast en gång i vardera bok.  
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Diskussion 

Teoretisk diskussion 

Säljö (2005, s. 155-156) definierar spontant språk (vardagsspråk) som ett språk elever får genom 

interaktion med andra medan vetenskapligt språk (skolspråk) förmedlas, exempelvis genom 

undervisningen av lärare eller läromedel. Säljö förklarar även att elever till största delen 

approprierar ord, (går från ett vetenskapligt till ett spontant språk alternativt från språk av andra till 

första ordningen) genom undervisningen. För att ett ord ska gå från obekant till bekant pekar 

Lindberg (2007, s. 35) på nödvändigheten av att ordet förekommer många gånger så att eleverna får 

tillfälle att bekanta sig med ordet och sätta ordet i ett sammanhang. Lindbergs uppmaning stämmer 

bra överens med Säljös (2005, s. 143) förklaring av hur appropiering av kunskap sker. Av denna 

anledning kan det antas att dessa högfrekventa ord approprieras i större utsträckning än de 

lågfrekventa orden. Exempel på högfrekventa ord (vi utesluter ord av vardagsspråkskaraktär 

genomgående genom diskussionsavsnittet) är bland annat tal och många, vilka är de två högst 

förekommande ordet i samtliga böcker förutom i Lyckotal, vilken har tal och addition som de två 

högst frekventa orden. Många är också ett abstrakt ord då definitionen av många inte är 

specificerad. Hur många är många? Många som ord är också komplext då det förekommer i olika 

sammanhang. Eleverna stöter på många i sammanhang som ”hur många?”, och ”lika många” 

samtidigt som många i vardagsspråk/spontant språk används i sammanhang som ”jag har många 

pokémon” eller ”jag har många fler än du”. Säljö (2005, s. 155-156) nämner att, för att ett ord ska 

kunna approprieras, behöver ett ord gå från att vara abstrakt till konkret vilket många som ord har 

chans att göra då det förekommer i flera sammanhang samtidigt som sammanhangen riskerar att 

skapa förvirring kring ordets innebörd. Tal är ett ord som i sin grund är en homonym (tal som i ett 

nummer och tal som i talat språk) men då det förekommer så pass frekvent i samtliga böcker och 

uteslutande i matematiska sammanhang har vi valt att se ordet tal som ett ämnesspecifikt ord. Att 

tal förekommer så pass frekvent genom böckerna är också skäl till att anta att ordet, i sitt 

matematiska sammanhang, approprieras in i elevernas ordförråd och att dubbeltydigheten i ordet 

inte utgör ett större hinder.  

Analysen visar att det i genomsnitt förekommer 41 ord i varje bok som enbart förekommer en gång. 

Att ord enbart förekommer en gång i hela boken kan leda till att orden inte approprieras då eleverna 

inte får chans att möta orden flertalet gånger. Dessa ord riskerar att fortsätta vara ett språk av andra 

ordningen för eleverna, tills de får chans att appropriera orden genom ytterligare undervisning. Det 
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blir därmed upp till den enskilda läraren att förse eleverna med fler tillfällen att bekanta sig med 

orden.  Undervisning som enbart utgår ifrån läromedlen alternativt om undervisningssituationen 

inte består av ett språk som korrelerar med det i matematikboken, exempelvis om läraren använder 

uttrycket ”det blir” istället för ”differensen är” riskerar detta att utesluta eleverna från möjligheten 

att appropriera orden. Det finns dock en dubbelhet i hur högfrekventa skolspråkiga ords förekomst 

påverkar eleverna. Högfrekventa ord av skolspråkig karaktär kan antingen leda till att orden 

approprieras då de förekommer många gånger, men det kan också leda till att eleverna inte förstår 

flertalet uppgifter i matematikboken. Om eleven, oavsett hur många gånger ordet förekommer i 

texten, inte förstår ordets innebörd och hur detta ska användas i ett matematiskt sammanhang kan 

ord som förekommer ofta ställa till det för eleven under fler tillfällen än lågfrekventa ord vilket kan 

skapa frustration hos eleven då de ständigt fastnar och inte kan utföra eller skapa förståelse för den 

matematiska uträkningen. Särskilt visar forskning på att ord med flera betydelser ställer till det för 

eleverna inom matematiken (Holmegaard, 2007; Nettebladt, 2007, s. 222-223). 

Då andelen obekanta ord i böckerna, åtminstone i början av terminen, ligger på i genomsnitt cirka 

28%, kan med grund i Folkeryd (2016, s. 4) Lundberg & Sterner (2006, s. 28) och Lindbergs (2007, s. 

91) forskning, vilka säger att elever behöver känna till 95% av orden i en text för att ta till sig 

innehållet, antas att eleverna inte utan hjälp utifrån kan ta sig igenom texten i läroböckerna. Språket 

i de undersökta matematikböckerna ligger därmed utanför, den av Säljö,(2005, s. 119–125) 

beskrivna, Vygotskijs proximala utvecklingszon. Elevernas läskunnighet varierar stort i årskurs ett 

från att inte känna igen bokstäverna till att läsa med flyt. Enligt logopederna von Mentzer och 

Wandin (2015) kan elever när de börjar skolan flera bokstäver och kan börja ljuda ihop ord. De 

påpekar även att det är först när eleverna är i åttaårsåldern (årskurs 2) som elever på egen hand kan 

läsa hela enkla meningar. Med grund i kunskapen om läsförståelsen hos den genomsnittliga 

förstaklass-eleven kan slutsatsen dras att texten i de analyserade matematikläromedlen för många 

elever, även ur denna aspekt, ligger utanför den proximala utvecklingszonen då en stor del av 

eleverna inte kan läsa hela meningar på egen hand förrän senare i årskurs 1 eller början av årskurs 2.  

 

Enligt Björnsson (1968, s. 38-39) mäts meningslängd i genomsnittligt antal ord per mening vilket i 

alla böcker ligger mellan 4-5 ord per mening. Långa meningar är enligt Björnsson över 12 ord. Så 

utifrån genomsnittlig meningslängd är alla böcker enkla men om vi istället tittar på andel långa 

meningar är det stor skillnad mellan böckerna. Enligt Björnsson är genomsnittlig meningslängd 8 

ord/mening och 12 % långa meningar i årskurs etts matematikböcker. Alla våra analyserade 

matematikböcker ligger under dessa värden. 1968 var 8 ord genomsnittlig meningslängd och endast 

i tre av böckerna är andelen åtta-ords meningar över 5 %. Utifrån detta kan vi konstatera att 
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meningarna har blivit kortare och andelen långa meningar har sjunkit. Traditionellt sett ses långa 

meningar som svårare då de kan innehålla mer information (Björnsson, 1968, s. 206–207) men 

eftersom matematikspråket ofta är kort, koncist och informationstätt (Löwing & Kilborn, 2008, s. 33; 

Barton & Heidema, 2002, s. iv; Adinou & Qing, 2014, s. 7) är det inte endast långa meningar inom 

matematiken som är svåra. Exempel på korta meningar som ändå kan antas vara svåra är “Skriv en 

addition och en subtraktion som du parat ihop. Förklara varför du tycker att de hör ihop.” (Mondo, 

2015, s. 85) och ”Skriv färdigt additionerna” (Prima, 2013, s. 81:83). 

Enligt Björnssons (1968, s. 89) lixtolk, hur svår boken är baserat på lix, är alla matematikläromedel vi 

undersökt mycket lätta då de ligger på eller under ett värde på 20. Enligt den undersökning 

Björnsson gjort av barn- och ungdomsböcker låg värdet av lix för dessa på 27, med andra ord något 

högre än de matematikläromedel vi undersökt. Björnsson undersökning av tre räkneläror för årskurs 

tre hade även de ett lix på 27-30 där meningslängden var runt 9 ord och andelen långa ord låg på 

mellan 16 och 20 procent (1967, s. 27). Men då det var nästan 40 år sedan den undersökningen 

genomfördes och läromedlen har utvecklats sedan dess och med tanke på att det var läroböcker för 

årskurs tre som analyserades så är det inte helt jämförbart. Då det även är stor skillnad på 

berättande texter och matematikläromedel är det inte säkert att lix är en rättvisande beskrivning av 

texterna. 

Diskussion kopplad till tidigare forskning och bakgrund 

Vad enskilda elever har för ordförråd då de börjar första klass är omöjligt att svara på men då 

förskola och förskoleklass inte är obligatoriskt måste antas att alla elever inte besitter ett 

ämnesspecifikt ordförråd, kunskap om homonymer och polysema ord, allmänna skolspråkliga ord 

samt de ord som förekommer sällan i vardagsspråk. Enligt Biemiller och Slonim (2001, s. 499) har 

skolan dock låg betydelse för elevers ordförrådsutveckling då de menar att ordförrådsutvecklingen 

till största del sker i hemmiljön. Lundberg och Sterner (2002, s. 27-31) menar också att elever som 

har ett stort ordförråd med sig hemifrån till största del sköter ordförrådsutvecklingen på egen hand 

medan skolan spelar större roll för ordförrådsutvecklingen för elever utan dessa hemförhållanden. 

Författarna menar även att ordförrådet till stor det förvärvas genom läsning av skrivna texter (ibid., 

s. 35). Även andra forskare diskuterar språk inom matematik och anser att språket har stor betydelse 

för matematisk förståelse (Möllehed, 2001; Malmer, 2002, s. 45). Detta är någonting vi håller med 

om då vår undersökning visar att eleverna behöver läsa/förstå en stor del text för att arbeta i 

matematikboken. Om den språkliga förmågan i något avseende brister blir det svårt för eleverna att 

ta till sig matematiken då matematisk förståelse bygger på information som, i många fall, kommer 
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till eleverna genom text i matematikboken. Men om ordförrådet, som Lundberg och Sterner 

påpekar, utvecklas genom att eleverna möter skrivna ord är det fördelaktigt att matematikböckerna 

innehåller en stor andel ord. 

Det är svårt att analysera ord och ords svårighetsgrad då elevers ordförråd varierar och texters 

komplexitet avgörs av andra faktorer än just orden (Björnsson, 1968; Järborg, 2007). Lässituationen 

påverkas av mottagaren, textens utformning (bilder, diagram osv.) men även omgivning och 

dagsform hos läsaren. Helt enkelt är det många faktorer som spelar in och ord, ordlängd och 

meningslängd är en del av denna komplexitet men det går inte att hävda att matematikböckerna är 

svåra enbart för att de innehåller exempelvis långa ord och meningar. För att undersöka om 

böckerna verkligen är svåra för eleverna hade en kompletterande studie behövts genomföras där vi 

undersökt om eleverna förstår texten de läser. Enligt Holmegaards (2007) undersökning är det 

abstrakta vardagsord (allmänna skolspråkliga ord) samt dubbeltydiga ord som är svårast för elever 

med flerspråkig bakgrund. Vår undersökning visar att abstrakta vardagsord och dubbeltydiga ord 

förekommer i alla böcker men utgör en låg andel av totalt antal ord (under 6,4 %). Detta tyder på att 

dessa problematiska ord existerar men inte bör påverka elever i så hög grad. Lindberg (2007, s. 19) 

påpekar att långa ord inte nödvändigtvis behöver vara svåra och vice versa men Björnsson (1968, s. 

218) menar att som grupp är långa ord svårare än korta ord. Resultatet av vår studie visar att mellan 

vart femte till vart tionde ord är ett långt ord. Elever möter därmed genomgående långa ord genom 

hela matematikböckerna vilket kan vålla problem. Särskilt för elever som fortfarande använder sig av 

en ljudningsstrategi då ett större antal bokstäver behöver hållas i arbetsminnet samtidigt (Lundberg 

& Sterner, 2006, s. 23; Malmer, 2002, s. 85). Av denna anledning undrar vi varför 

läromedelsförfattarna väljer att använda långa ord när det går precis lika bra att använda korta ord 

istället. Då vi fann att eleverna behöver lära sig ett stort antal nya ord i årskurs ett kan det vara svårt 

för lärare att veta vilka ord som är viktigast att eleverna approprierar. 

Som Schleppegrell (2007) fann är det matematiska språket (ämnesspecifika ord) och kunskap inom 

matematik tätt sammanlänkade och det verkar gälla för matematikböckerna vi undersökt. De 

innehåller ämnesspecifika ord redan för elever i årskurs ett och anledningen till att de gör det kan 

vara för att det matematiska språket med matematiska ord och begrepp är nödvändiga att förstå 

och använda sig av för att förstå och behärska matematiken. Enligt Löwing (2006, s. 148) samt 

Adouinu och Qing (2014, s. 4-5) är det viktigt att eleverna får lära sig ett adekvat matematiskt språk 

redan från start och av denna anledning kan det vara en tillgång att matematikböckerna innehåller 

en stor del ämnesspecifika ord.   
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Enligt Roe och Taube (2006, s. 139) kan det vara svårt för elever att förstå ämnesspecifika ord 

oavsett om dessa är högfrekventa eller inte. Vår studie visar att tre femtedelar av alla unika 

ämnesspecifika ord (genomsnitt av samtliga böcker) förekommer mellan en till fyra gånger i vardera 

bok och två femtedelar av de unika ämnesspecifika orden förekommer fler än fyra gånger i vardera 

bok. Roe & Taube (2006) diskuterar konsekvensen av ord som förekommer sällan och menar att 

detta kan leda till bristande förståelse för ämnesspecifika ord vilket påverkar elevers matematiska 

förståelse. Detta kan i sin tur leda till att eleverna arbetar mekaniskt i matematikboken och att 

lärarens förklaring av uppgifterna blir nödvändig för att elevernas matematiska förståelse befästs. 

En anledning till att denna studie genomfördes var elevers sjunkande resultat i internationella 

mätningar. Vår studie undersöker dock endast en del (språkets komplexitet) av det som påverkar 

elevers förståelse för matematik samt i förlängningen deras resultat. Roe och Taube (2006, s. 132) 

menar att det finns andra anledningar, bland annat svårigheter att reflektera över matematiska 

problem samt svårigheter med att kommunicera svar på ett korrekt vis. Trots att vår studie visar att 

språket i matematikböcker för årskurs ett ligger på en hög nivå visar Martin och Mullis (2013) studie 

att svenska elever presterar bra på uppgifter med stor lästyngd. Med andra ord behöver inte ett 

avancerat matematiskt språk leda till att eleverna presterar sämre inom matematik och av denna 

anledning kan vi genom vår studie inte svara på vilken typ av bok som gynnar elevernas förståelse 

för matematik. 

Liksom Bergvall (2016) fann vi en stor användning av både ämnesspecifikt och vardagligt språk i 

matematikböckerna. Detta ställer höga krav på elever som måste förstå och växla mellan de olika 

språktyperna genomgående i matematikboken. De måste även anpassa sin läsning beroende på om 

det är en abstrakt ämnesspecifik förklaring de läser eller om det är en problemlösningsuppgift med 

vardagligt språk. Ett exempel på en komplicerad förklaring är ”När man ska subtrahera två tal som är 

ungefär lika stora så är det lättast att jämföra talen. Hur stor är differensen (skillnaden)?” (Mondo 

2015, s. 77). Här finns exempel på dubbeltydiga, allmänna skolspråkliga samt ämnesspecifika ord och 

av den anledningen kan det vara svårt för elever att förstå innehållet på egen hand.  

Som Löwings (2006, s. 148) och Schleppegrells (2007) forskning visat behöver eleverna ta sig från ett 

vardagligt språk till ett mer avancerat och abstrakt ämnesspecifikt språk. Detta visar resultatet från 

vår undersökning också då eleverna behöver ta till sig det ämnesspecifika språket redan i 

matematikböcker ämnade för årskurs ett. Nämnda forskare pekar på att lärarna spelar en stor roll i 

hur eleverna tar till sig matematiska ord och begrepp. Om matematikundervisningen består i att 

eleverna endast räknar i matematikböcker leder det troligtvis till att elevernas begreppsförståelse 

blir lidande. Om elever inte förstår ord eller uppgifter i matematikboken kan det leda till att lärarens 
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tid går åt till individuella förklaringar om eleverna befinner sig på olika ställen i boken. Det kan också 

leda till att läraren leder elever genom uppgifter för att de ska bli färdiga istället för att förklara 

begrepp och ord som ökar elevernas förståelse. 

Monica Johansson (2009) fann i sin studie tre olika typer av matematikböcker och alla analyserade 

böcker i vår studie är av den typ böcker som innehåller fakta och övningsuppgifter sammanvävt i en 

och samma bok. Denna form av matematikbok är den enda som inte kräver lärarledda 

genomgångar. Även då boken är utformad så att eleverna kan arbeta självständigt i boken är 

böckerna ämnade för årskurs ett och en stor del av eleverna behöver stöd från läraren för att 

genomföra uträkningar och förstå innehållet i läromedlen. En stor anledning till att eleverna behöver 

stöd från läraren är att matematikböckerna innehåller en hel del text (enligt vårt resultat i 

genomsnitt 21,4 ord per sida) och många elever först i årskurs två kan läsa enkla meningar utan stöd 

(von Mentzer & Wandin, 2015). 

Matematikundervisningen utgår till stor del från matematikläromedel och ungefär 60 procent av 

lektionstiden ägnas åt individuell räkning enligt Johanssons (2009, s. 66-67) observation. 

Matematikboken ligger till grund för elevers kunskapsinhämtning och påverkar elevers möte med 

matematik och språk som är kopplat till matematik. Resultatet från vår studie visar att eleverna 

behöver läsa relativt mycket text för att ta sig igenom sin första matematikbok i grundskolan. Denna 

text består till stor del av vardagligt språk, men en betydande del, nästan en tredjedel, av orden är 

förmodligen obekanta för eleverna. Om vi kopplar detta till Löwing och Kilborn (2008, s. 32-33) som 

sett att eleverna tappas bort på vägen när matematikspråket blir allt mer abstrakt kan våra resultat 

ses som en motverkande tendens. Då språket i matematikläromedel för årskurs ett redan innehåller 

ämnesspecifika ord och dessutom innehåller en viss grad av skolspråkliga ord tordes eleverna vara 

bättre rustade för framtida matematikundervisning. Detta dock endast om eleverna förstår orden 

från början. Om eleverna inte får en grundläggande förståelse från start kan det bli svårt för dem i 

framtiden.  

Vidare forskning 

En utveckling av denna studie hade varit att komplettera resultatet med observationer och 

intervjuer av elever i årskurs ett med fokus på vad elevernas faktiska läsförståelse och hur eleverna 

tar till sig av texter vilka innehåller en stor mängd okända ord. Det hade även varit intressant att ta 

med matematiska symboler som aspekt av texters komplexitet samt hur bilder kan påverka elevers 

läsförståelse.  
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Konklusion 

Frågeställningarna i denna studie var: Hur är det skrivna språket i matematikböcker för årskurs ett 

uppbyggt med avseende på ordmängd, meningslängd, ordlängd, samt hur vanligt förekommande är 

vissa ord? och Hur ser användningen av olika typer av skolspråkliga respektive vardagsspråkliga ord 

ut i matematikböcker för årskurs ett? Resultatet visar att elever som går första terminen i årskurs ett 

behöver läsa i snitt 21,5 ord per sida varav mellan 10-20 % av orden är långa. Minst 64 % av orden är 

förmodligen bekanta för eleverna och upp till ca 3% av orden är vardagsspråk: ovanliga ord, upp till 

vart tjugonde ord är ur kategorin skolspråk: allmänna ord, upp till vart fjärde ord kan klassas som 

ämnesspecifikt för matematik och upp till 6,5 % av orden är dubbeltydiga. Övriga ord utgör under en 

procent av totalt antal ord. Alla ordkategorier utom vardagsspråk: allmänna ord förekommer främst 

upp till fyra gånger. Meningsländen är i snitt två-fem ord. 

 Vår studie visar att det finns många, för eleverna, nya ord och begrepp och detta kan stimulera 

elevernas ordförrådsutveckling och bidra till ett rikare ordförråd samt en vidare förståelse för 

matematikämnet. Hur väl de nya orden och begreppen befästs beror till viss del även på läraren och 

hur denne använder sig av språk i klassrummet. Matematikundervisningen styrs till stor del av 

matematikläromedel och därmed kan det också antas att eleverna till stor del påverkas av dess 

innehåll. Studien visar också att den språkliga komplexiteten i matematikböckerna varierar, enligt 

ovan, men att en gemensam nämnare är att eleverna bör kunna läsa enklare meningar för att 

tillgodogöra sig innehållet i matematikböckerna. Men då elevers läsförmåga varierar stort i årskurs 1 

kan bristande läsning och därmed förståelse för innehållet vara en anledning till elevers (tidigare) 

sjunkande resultat. Dock visar tidigare forskning att språkets komplexitet endast utgör en del av vad 

som komplicerar den matematiska inlärningen hos eleverna. Då språket kan utgöra ett hinder för att 

eleverna på egen hand kan ta sig igenom matematikboken ser vi en risk i att lektionstiden går åt till 

att elever räcker upp handen i väntan på att läraren ska läsa och förklara frågan. Detta tar tid både 

från elevernas arbete men tar även tid och kraft från läraren som inte har tid att närmare gå in och 

förklara matematiken mer grundligt. Lärarens tid till att stimulera de elever som på egen hand kan 

läsa och räkna i matematikböckerna riskerar också att bli lidande då tiden går åt till de språksvaga 

eleverna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema 

Lärobok:  

Antal ord i hela boken: 

 

Antal långa ord (fler än 6 bokstäver): 

 

Totalt antal meningar:   Totalt antal ord i meningar: 

 

Antal meningar med 1 ord: 

 

Antal meningar med 2 ord: 

 

Antal meningar med 3 ord: 

 

Antal meningar med 4 ord: 

 

Antal meningar med 5 ord: 

 

Antal meningar med 6 ord: 

 

Antal meningar med 7 ord: 

 

Antal meningar med 8 ord: 

 

Antal meningar med 9 ord: 

 

Antal meningar med 10 ord: 

 

Antal meningar med 11 ord: 

 

Antal meningar med 12 ord: 

 

Antal meningar med 13 ord: 

 

Beräkningar: 

Genomsnittlig meningslängd= Totalt antal ord / antal meningar 

Procent långa ord= långa ord/ totalt antal ord  

LIX = genomsnitt meningslängd + procenttal långa ord, avrunda till heltal
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Vid indelning av ord i de olika kategorierna: 

Vid räkning av ord ur de olika kategorierna finns en separat ordlista (bilaga 2) och alla 

böjningsformer av ett ord räknas som grundformen exempelvis räknas sträckan, sträckor 

och sträcka alla som ordet sträcka. 

Vanliga ord räknas men benämns inte specifikt. Exempel på vanliga ord: 

Bord, och, i, på, hur, vad. 

Meningar: 

En mening räknas där varje stor bokstav finns i början av ett ord förutom vid egennamn. 

Detta oberoende av om det är en punkt, kolon eller frågetecken i slutet av ordföljden. Ett ord 

i endast versaler eller gemener räknas inte som mening. 

Katten har _ ben räknas som en mening med tre ord.  

_ st stövlar räknas inte som en mening.  

Förkortningar läses ut i sin fulla längd. M.a.o är således tre ord; med andra ord. 

Antal ord/bok: 

De ord som skall räknas är de (vi tror) ska läsas av eleven. Alltså inte register och 

innehållsförteckning och mål. Men alla förklaringar och instruktioner. Inte liten text som (vi 

tror) är avsedd för läraren. 

Siffror i text räknas som ord. Fristående siffror/tal räknas ej som ord (enligt s. 68 i 

Björnsson, 1968). 

Egennamn räknas inte in i kategorierna men räknas i totalt antal ord. 

När vi räknar ord som läses tillsammans räknar vi endast ena ordet som vid ringa in räknas 

ringa som vardaglig-ny medan in räknas som vardagligt ord. 
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Bilaga 2. Ordlista 

Ämnesspecifika ord: 
Dubbeltydliga 
ord: Skolspråk - allmäna ord: 

Vardagsspråk- ovanliga 
ord: Övriga ord: 

2-kompisar damm avbilda Bestämt 10-kamratsspelet 

3-hörning Dra begrepp Bytesmarknad 10-kamratskorten 

3-kompisar Diagnos bestämt båge 10-kronorsvägen 

4-hörning Famn Bilaga Dominobrickor begreppskollen 

4-kompisar fot bilda Etiketten bollröra 

4-vägen grannar enligt Egyptiska detektivuppdrag 

5-hörning kropp exakt Fat djurkorten 

5-kompisar kullen exempelvis Favoritårstid favoritsidor 

6-hörning Känna deltagare Favorittal formbitar 

6-kompisar Lag Diskutera Full gorbusafton 

7-hörning Lösning Föremål Fågelskrämmor Gömmaleken 

7-kompisar Modell Formbilaga Förmiddagsrast Hoppställe 

7-vägen Ordning Fält Gem kaninhinder 

8-kompisar Par Färdigt Grodprinsen Kronos-vägen 

9-kompisar passar  förekomma Guldklimpar likhetsjakten 

9-vägen Problem förklara Guldmynt Lyckotian 

10-kompisar Ringa (in) Förslag Hage Matematik-OS 

10-par ryms förkortas Handbollscup mattedetektiverna 

Addera räcker förstoring hinderbana mattelabbet 

Addition Sida gemensam Holk Meterjakt 

Antal skilja innehålla Hundrastgård Minikollen 

Begreppskollen Snurra Instruktion Insamling Modelltavla 

Blir över spår Inventera klassrumsundrrsökning Mönsterarmband 

Bredd Steg Jämföra Kloss Prickknapp 

Centimeter Stryk klockslag Käglor Pärlsnöre 

Centikub Sträcka Kombination lasten räknemaskin 

Cirkel stycke kommentar Luftballong snöloppet 

Cirkeldiagram Tal Kontrollera lyckta talknapp 

Cylinder Tecken Klassrumsundersökning Lyckonummer trollfesten 

Del Tillsammans Lodrät mattesaga uppdelningsparen 

Dela/ dela upp Träna Ledtråd Metkrok ögontal 

Delat med? Uttryck Lägesord Mjölnaren 
 Diagnos Uppskatta Lösblad Mjölsäck 
 Diagram Växla material modelltavla 
 Diagonal 

 
Muntligt Mynt 

 Differens 
 

Matematiker målarbild 
 Dubbelt 

 
Motsvarar nyckelknippa 

 Ekvation 
 

Multilinkkolssar Nyckelpigor 
 Ental 

 
mynt Nystan 

 Fattas 
 

möjliga Näbbar 
 Femhörning 

 
namnge Näve 

 Femkamrat 
 

omgång Pastaskruvar 
 Figur 

 
omslag Pennskrinet 

 Fler 
 

ordna piprensare 
 Flest 

 
Oändligt plint 

 Form 
 

parvis plockisar 
 Formbitar 

 
Placera Prislapp 

 Fyrhörning 
 

Påstående Rack 
 Färre 

 
redskap rack 

 Färst 
 

Repetition Rapphöns 
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Ämnesspecifika ord:  Skolspråk –allmänna ord: Skolspråk- ovanliga ord:  

Förkortas 
 

Repetera Regndagar 
 Geometriska 

 
Samband Regnskog 

 Halva 
 

Sammanhängande Ruta 
 Handsbredd 

 
samtala Räknehäfte 

 Helhet 
 

Signatur Rävungar 
 Hundrarutan 

 
Slutledning Stenkast 

 Hälften 
 

sortera Sifferpussel 
 Hög 

 
sort  Silverklimpar 

 

  
spåra skattkista 

 Högre 
 

täck Skoparen 
 Högst 

 
tömma skorsten 

 Högt 
 

Upprepa Snurran 
 Hörn 

 
uppskatta Snöloppet 

 -hörning 
 

utantill Soldagar 
 Klot 

 
Utmaning Spelpjäs 

 Kommutativa 
 

uträkning stickor 
 Kon 

 
Utsträckning Ställ 

 Kortaste 
 

uttryck Sudokurutorna 
 Kub 

 
Utvärdering talgåta 

 Kulram 
 

valfritt talblock 
 Kvadrat 

 
varsitt Torskskåpet 

 Lika 
 

Vågrät Trollfesten 
 Likadana 

  
Trollpojkarna 

 Lika mycket 
  

Varor 
 Lika många 

  
Ved 

 Likhetsjakten 
  

Vedträna 
 Likhetstecken 

  
Vikningen 

 Låg 
  

västarna 
 Lägg ihop 

  
Ädelstenar 

 Lägg till 
  

Ärtpåse 
 Längd 

    Längdordning 
    Längre 
    Längsta 
    Mattelabbet 
    Matteproblem 
    Mattespråk 
    Mellan 
    Mer 
    Meter 
    Meterjakt 
    Mindre 
    Miniräknare 
    Minska 
    Minsta 
    Minus 
    Minustecken 
    Minutvisare 
    Månghörning 
    Mät 
    Mönster 
    Mönsterdelarna 
    Naturliga tal 
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Ämnesspecifika ord:     

Nummer 
    Ordningstal 
    Plangeometrisk 
    Plus 
    Plustecken 
    Punkt 
    Pyramid 
    Rektangel 
    Rimlig 
    Rimlighet 
    Rutsystem 
    Räkneberättelse 
    Räknehändelse 
    Räknesaga 
    Rätblock 
    Saknas 
    Sammanlagt 
    Sifferordning 
    Siffra 
    Skillnad 
    Skilt ifrån 
    Stapel 
    Stapeldiagram 
    Statistik 
    Storleksordning 
    Streck 
    Stämmer 
    Större 
    Största 
    Subtrahera 
    Subtraktion 
    Subtraktionspar 
    Summa 
    Symmetri 
    Ta bort 
    Tabell 
    Talbild 
    Talblock 
    Talfamilj 
    Talföljd 
    Talgrannar 
    Talgåta 
    Talkamrater 
    Talknapparna 
    Talkompisar 
    Talkort 
    Tallinje 
    Talmönster 
    Talområde 
    Talrad 
    Tangram 
    Tangrambitar 
    Term 
    



58 
 

Ämnesspecifika ord:     

Tiohopp 
    Tiokamrater 
    Tiotal 
    Timvisare 
    Tjugokamrater 
    Tjugokamratsbingo 
    Tredimensionella 
    Triangel 
    Tum 
    Uppdela 
    Uppdelning 
    Uppdelningspar 
    Yngre 
    Äldre 
     


