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Sammanfattning 

Studien undersöker huruvida det finns någon progression i ämnesspråk inom algebra och bråk i 

Matte Eldorado årskurs 1–6. Matematikundervisningen styrs till stor del av läroböcker. Språket och 

innehållet i läroböckerna avgör därför vilka möjligheter eleverna får att utveckla sina 

matematikkunskaper. De frågor som ligger till grund för studien är således: hur många allmänna 

respektive ämnesspecifika ord och symboler som finns i algebra och bråk i läroböckerna för årskurs 

1–6? Finns det någon progression inom områdena? Vilka likheter och/eller skillnader som finns 

mellan områdena gällande progression i ämnesord och symboler? För att besvara frågorna 

avgränsas först vilka sidor som hör till algebra respektive bråk i de valda läromedlen. Därefter görs 

en kvantitativ innehållsanalys där ord och symboler sorteras i åtta olika kategorier; fem för ord och 

tre för symboler. Analysen visar att det finns en progression både i algebra och bråk. Orden i 

samtliga kategorier ökar i antal i stigande årskurs och vad viktigare är, att antalet olika fackord ökar. 

Symbolerna skiftar istället från informella till formella symboler. Även talområdet utökas i algebra 

genom årskurserna från att i årskurs 1 ta upp ental och tiotal till att i årskurs 6 ta upp ental, tiotal, 

hundratal, tusental, decimaltal och negativa tal. Analysen visar också att algebra får mycket större 

plats i de senare årskurserna än vad bråk får, medan bråk har ett jämnt antal sidor genom böckerna 

för årskurs 1–6. Likheter som syns genom analysen är ökningen i antal ord, ökningen i antal olika 

ord och även ökningen i antal symboler.  

 

Nyckelord: Didaktik, läromedel, läromdelesanalys, matematiskt ämnesspråk, progression. 
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Inledning 

Den statliga förhandsgranskningen av läromedel upphörde 1991 (Johnsson Harrie, 2009, s. 10). 

Lärare måste därför själva granska sina läromedel för att se att de når upp till de krav som ställs på 

dagens utbildning. Vi är två studenter Sara och Viktor, som läser till grundlärare med inriktning fk-

3 respektive 4–6. Under våra tidigare praktiker samt under lärarutbildningen har progression 

framställts som viktigt för att eleverna kontinuerligt ska lära sig nya saker och bygga vidare på 

tidigare erhållen kunskap. Intresset för progressionen inom just ämnesspråket i 

matematikläromedel började under den tredje matematikkursen då det blev uppenbart att det finns 

skillnader i hur läromedelsförfattare i matematik behandlar övergången till matematiskt språk.  

Arbetet skrivs till största del tillsammans. Analysen delas upp på följande vis: Sara analyserar 

läroböckerna för årskurs 1–4 och Viktor analyserar läroböckerna för årskurs 5 och 6. Anledning 

till att arbetet delas upp på det sättet och inte följer uppdelningen för låg- och mellanstadiet beror 

på att böckerna för årskurs 1–3 innehåller betydligt mindre text än böckerna för årskurs 4–6. 

Analysen delas alltså upp utifrån arbetsbörda. 
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Bakgrund 

Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för varför vi valt att göra en läromedelsanalys med 

avseende på progressionen från vardagsspråk till ämnesspråk i ämnet matematik. Till att börja med 

tar vi upp läromedlets roll i undervisningen, därefter följer en redogörelse av språkets roll i 

matematiken samt vikten av progression i undervisningen. Därefter följer ett stycke om läroplanen 

och läromedelsgranskning. Till sist beskrivs progressionen i Lgr 11 (Lgr 11, 2018). 

 Enligt Löwing (2006, s. 208) utgår matematikundervisningen till största del från läromedel. 

Därmed styrs kommunikationen i klassrummet av det valda läromedlet (Löwing, 2004, s. 118). 

Läroböcker blir det som sätter normen för undervisningens språkliga och kunskapsmässiga nivå 

(Melander, 2003, s. 148). Språket i läromedel får därför en dubbel uppgift; läromedlet ska både vara 

enkelt och förklarande så att eleverna förstår samtidigt som det är ett föredöme för elevernas språk. 

Löwing (2006, s. 146) ställer sig kritisk till att läromedelsförfattarna får ansvaret för språk och 

progression i undervisningen och att läraren får en handledande roll. Hon (ibid., s. 208) menar att 

eleverna lär sig räkna rätt i läroböckernas uppgifter snarare än att förstå matematiken som 

uppgifterna ska behandla. Det är alltså viktigt att läraren har kunskap om läromedlet för att kunna 

utforma undervisningen på ett sätt som gör att eleverna verkligen erövrar en förståelse för 

matematikämnet. Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2008, s. 9) blir språket i läromedlen mer 

komplicerat och avancerat i årskurs 4–6. Läraren behöver därför förbereda eleverna för detta i 

tidigare årskurser samt ge stöd i årskurs 4–6. 

 Det matematiska skrift- och symbolspråket kan orsaka svårigheter för eleverna (Löwing & 

Kilborn, 2008, s. 30; Høines, 2000, s. 103). Matematiska symboler är enligt Shuard och Rothery 

(1984, s. 36) figurer som står för något; det vill säga att de har en viss innebörd eller betydelse. 

Österholm (2006, s. 38) menar att det inte behöver finnas någon direkt koppling mellan symbolens 

utseende och dess innebörd förutom just den regel att symbolen står för just det som bestämts. 

Lärare bör därför vara medvetna om det matematiska skrift- och symbolspråket i läromedlen och 

att det skiljer sig från elevernas vardagsspråk (Löwing & Kilborn, 2008, s. 30). Høines (2000, s. 105) 

påpekar att eleverna bör introduceras till matematikens olika symboler och begrepp så tidigt som 

möjligt. På samma sätt skriver Löwing och Kilborn (2008, s. 32) alltså bör lärare sträva efter att 

utforma undervisningen så att den utmanar eleverna språkligt och matematiskt; alltså stötta 

eleverna genom en språkutvecklande miljö.  

En strategi som läromedelsförfattare använder för att förkorta lärobokstexter är att skala av 

småord (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s. 34). Det leder till att språket som eleverna möter 

i läromedlet blir exakt med många ämnesspecifika termer (Löwing, 2006, s. 144–145). Det är därför 
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viktigt att lärare ger elever möjlighet att successivt utveckla det matematiska språket genom samtal 

om begreppen i läromedlen (Myndigheten för Skolutveckling, 2008, s. 17). Ett sätt att göra detta är 

att tidigt låta eleverna möta ett enkelt språk så att de utvecklar sitt vardagsspråk mot ett mer 

avancerat språk (Löwing, 2002, s. 83) samt att läraren hjälper eleverna att packa upp språket i 

läromedlen (Löwing, 2006, s. 144–145).  

 Ett viktigt mål för skolans matematikundervisning är att eleverna ska kunna abstrahera och 

bygga upp en mer komplex matematik. Som nämnts i ovanstående stycke är en förutsättning att 

eleven behärskar speciella begrepp och ett speciellt språk (Löwing, 2004, s. 125). Eleverna bör 

därför utgå från ett prövande arbetssätt som grundar sig i elevnära situationer där eleverna får ta 

hjälp av olika uttrycksformer för att själva inse vilka metoder som lämpar sig bäst. Eleverna ska 

därefter arbeta mot matematikuppgifter som grundar sig i obekanta situationer så att de utvecklar 

mer generaliserade lösningsmetoder för uppgifterna (Skolverket, 2017, s. 13). 

 Det finns nästan ingenting skrivet om läroböcker i den läroplan som används idag: Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, 2018). Det enda som finns skrivet 

om läromedel i Lgr 11 är att det är rektorns ansvar att eleverna har tillgång till läromedel av god 

kvalitet. Den statliga förhandsgranskningen av läromedel upphörde 1991 (Johnsson Harrie, 2009, 

s. 10) och ansvaret för innehållet i läromedlen ligger idag i första hand på producenterna; 

läromedelsförfattarna. Därefter faller ansvaret på konsumenterna, alltså lärarna, att avgöra 

kvaliteten på de läromedel som används i skolan (ibid.). Lärare behöver därför ta hänsyn till Lgr 11 

(2018) vid valet av läroböcker. I läroplanen står det bland annat att matematikundervisningen ska 

syfta till att eleverna får utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser (ibid., s. 55). För att eleven ska kunna utveckla dessa förmågor krävs att eleverna får 

övning i att använda ett matematiskt språk. Det är därför viktigt för lärare att se över och analysera 

de läromedel som används i undervisningen. Vi vill mot bakgrund av detta undersöka om 

matematik-läroböcker ger eleverna möjlighet att successivt utveckla sitt matematiska språk. 

Progression i Lgr 11 

Innehållet i Lgr 11 är fördelat utifrån stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Det innebär att progressionen 

endast beskrivs mellan stadierna, årskurserna 3–4 och 6–7. Inom stadierna är progressionen helt 

en fråga för lärare/läroboksförfattare.  
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Algebra 

I årskurs 1–3 ska eleverna lära sig om likheter och likhetstecknets betydelse. Undervisningen ska 

även behandla konstruktion av olika mönster samt hur de kan beskrivas och uttryckas. 

Programmering hör även hemma under avsnittet algebra. I årskurs 4–6 utökas innehållet med 

obekanta tal, algebraiska uttryck och ekvationer samt metoder för ekvationslösning (Lgr 11, 2018 

ss. 55, 57). I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) beskrivs algebra 

som ett område där eleverna får lära sig att uttrycka beräkningar på ett mer generellt sätt genom 

bokstavssymboler. Algebra hänger därmed samman med och bygger vidare på elevernas kunskaper 

i aritmetik. Området knyter även an till Geometri och Samband och förändring. Viktiga kunskaper 

är likhetstecknets innebörd, variabelbegreppet och olika bokstavsbeteckningar. Progressionen är 

tänkt utifrån att eleverna i årskurs 1–3 får lära sig om likheter och “tomrum” i likheter för att sedan 

i årskurs 4–6 arbeta med obekanta tal och deras egenskaper och symboler (ibid., s. 15). När det 

gäller mönster får eleverna i årskurs 1–6 arbeta med olika geometriska mönster och talföljder i 

elevens vardagliga miljö. Progressionen kommer snarare i årskurs 7–9 när eleverna ska övas i att 

uttrycka och beskriva mönstren på ett mer generellt sätt. Dessa mönster hör ihop med algebraiska 

uttryck, ekvationer och ekvationslösning. Progressionen går från att kunna uttrycka mönster med 

bild och ord, till symboler och till sist med algebraiskt symbolspråk. Det går från det vardagliga till 

det alltmer generella och komplexa (ibid., s. 16). Programmering är som sagt en del av algebra i 

läroplanen men vi lämnar det för denna studie. 

Bråk 

I det centrala innehållet för matematik är bråk ett avsnitt inom området “Taluppfattning och tals 

användning” (Lgr 11, 2018, s. 55). I årskurs 1–3 ska undervisningen behandla enkla tal i bråkform 

samt deras användning i vardagliga sammanhang. Den ska även behandla bråk utifrån del av helhet 

och del av antal, vad de heter och hur de uttrycks samt bråkens förhållande till naturliga tal. I årskurs 

4–6 beskrivs innehållet som tal i bråkform och dess koppling till vardagliga situationer samt hur de 

förhåller sig till procentform (ibid., s. 56). Progressionen går från det enkla där eleverna får utgå 

från sina vardagliga erfarenheter till ett mer abstrakt matematiskt innehåll i de högre årskurserna. I 

årskurs 1–3 möter eleverna de naturliga talen. Detta utökas med de rationella talen för att i årskurs 

7–9 behandla de reella talens användning och egenskaper i både vardagliga och matematiska 

sammanhang (Skolverket, 2017, s. 12). 
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Forskningsöversikt 

I följande avsnitt kommer vi att ta upp forskning om matematikens språk och symboler. Därefter 

behandlas forskning om progression samt om progression i matematikläromedel, 

matematikundervisning och matematiskt ämnesspråk. Till sist definieras algebra och bråk. 

Språket i matematik 

Många forskare är överens om att språket inom matematiken är viktigt (Adler, 1999; Moschkovich, 

2007; Radford, 2012; Wakefield, 2000). Schleppegrell (2010) skriver att lärare ställs inför ett 

problem när de använder ett ämnesspråk i undervisningen som eleverna inte har kunskap för. 

MacGregor (2002) menar dock att ett vardagsspråk kan vara bra i vissa situationer men för att 

eleverna ska förstå matematiken till fullo så krävs det ett mer specifikt ämnesspråk. I motsats till 

detta så menar Halliday (1978) att mer specifika områden inom matematiken bör introduceras 

genom mer vardagliga samtal mellan lärare och elev. Även Carraher och Schliemann (2007) belyser 

i sin forskning att det vardagliga språket bör användas i ett tidigt stadium för att eleverna ska kunna 

ta till sig den kunskap som krävs för att börja utveckla ett matematiskt ämnesspråk. För att koppla 

tillbaka till Schleppegrell (2010) och lärares motstridiga uppgift bör lärare därför försöka att 

sammanfläta dessa två teorier om hur ämnesspråk ska introduceras; att lära sig ämnesspråket 

genom matematiska begrepp eller lära sig ämnesspråket i vardagliga situationer. 

Bergvall (2016) har i sin avhandling analyserat språket inom fyra olika matematiska 

innehållsområden i TIMSS; algebra, statistik, geometri och aritmetik. Bergvall (2016, s. 65) menar 

att skriftspråket är en del av innehållet och att det kan användas som en resurs för att realisera olika 

innehåll på olika sätt. Resultatet i studien pekar på att de olika områdena skiljer sig i användning av 

ämnesspecifikt språk. Studien (2016, s. 65) pekar på att skrivet språk i algebra i högre grad uttrycker 

generella samband och relationer med ämnesspecifika termer. Dessa kan enligt henne realisera 

innehållet. Bergvall (2016, s. 65) menar även att innehållet i geometrin liknar algebran i många 

avseenden men att användning av ämnesspecifika ord är mycket högre inom geometri än algebra. 

Statistik realiseras däremot av en mer vardagsanknuten matematik som innehåller mindre 

ämnesspecifika termer och inte lika många generella samband. Uppgifterna i aritmetik liknar 

uppgifterna i statistik (2016, s. 65). För att kunna jämföra våra resultat med Bergvalls forskning så 

kommer vi att analysera området algebra. 
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Symboler 

Matematik består till stor del av symboler. Pimm (1995) beskriver hur symboler inom geometri, 

algebra, tal, mätning och olika matematiska hjälpmedel inom matematikundervisningen inverkar på 

elevers matematiska förståelse. Lennerstad och Mouwitz (2004) skriver i sin artikel om 

matematiken som språk och benämner detta språk som mathematish; matematiska. De menar att 

matematiska är ett språk med två delar; en del skrivs med text och är mer generell och en del består 

av symboler. Problematiken inom matematiken uppstår när dessa två delar används tillsammans. 

Ett problem som kan uppstå på grund av att matematiken är tvådelad är att eleverna känner sig 

obekväma med de symboler som används vid beräkningar (ibid., s. 175). Vidare beskrivs att de 

matematiska symbolerna är konventionella och därför måste eleven lära sig vad specifika symboler 

betyder (ibid., s. 178). Exempel på symboler som eleven tidigt möter är symbolerna för de fyra 

räknesätten samt likhetstecknet och siffrorna 0 till 9 (ibid., s. 182). 

Progression 

Progression är enligt Säfström (2017) ett begrepp som generellt handlar om utveckling och det är 

nära förknippat med lärande. Hon skiljer mellan progression i undervisningen och elevens lärande 

såtillvida att det förstnämnda avser vilka möjligheter till utveckling undervisningen ger och det 

andra elevens faktiska lärande. Dessa används ofta synonymt men behöver inte följas åt eftersom 

lärande inte är en linjär process och ökade krav inte automatiskt leder till ökade kunskaper. Hon 

menar att begreppet progression behöver kopplas till en lärandeteori, men att det ofta inte görs. 

Undervisning och kunskapskrav utformas oftast enligt progressionen att först lära sig ett begrepp 

och sedan tillämpa det. Det sättet att se på progression går emot Deweys teorier som menar att 

lärande sker utifrån reflektion av handlande; först tillämpning och sedan reflektion (ibid.). Denna 

studie studerar undervisningens progression genom att analysera läroböcker. 

En läromedelsanalys gjord av Kenneman (2014) syftar bland annat till att se hur progressionen 

i matematikläroböcker ser ut med avseende på algebra. I sin studie har hon analyserat tre 

matematikböcker ur serien Matte Direkt: böckerna för årskurs 2, 5 och 8. I sitt resultat redogör 

hon för att det finns en stor skillnad i antalet uttryck för algebraiska objekt i böckerna för årskurs 

2 och 5. Mellan böckerna för årskurs 5 och 8 finns en ökning, men ökningen är inte alls lika stor 

som mellan böckerna för årskurs 2 och 5. Följande studie kommer att nyansera Kennemans studie 

genom att analysera varje årskurs mellan 1–6 samt analysera området bråk.  

Nagy (2017) skriver i sin avhandling Fler bråk i matematikundervisningen om hur lärare genom 

praktikgemenskaper får utforska progression i bråk i undervisning med elever i åldern 1–16 år. 
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Hennes studie visar att elever oavsett stadie verkar ha liknande förståelse när det gäller bråk. De 

verkar också ha liknande svårigheter gällande representationsformer. Studien visar även att 

konkretisering eller förenkling inte alltid fungerar som stöd för begreppsbildningen eftersom det 

istället kan leda till missuppfattningar. Användningen av vardagsbilder kan på samma sätt hindra 

progression genom att bilderna kanske inte är generaliserbara. Eleverna kan till exempel tro att ¾ 

endast gäller tre delar av en cirkel om de bara sett bilden av en delad pizza. Hennes studie visar 

alltså att undervisningen av barn och elever i förskola och upp till högstadiet saknar progression; 

undervisningen har liknande innehåll och nivå i förskola och grundskola. För att innehållet ska 

befästas behöver eleverna istället möta en variation i representationsformer för att få möjlighet att 

utforska begreppsinnehållet. Studien visar ett behov av att både studera progression, inte bara inom 

stadierna utan även över stadiegränserna samt att lärare samtalar med varandra mellan stadierna, så 

att undervisningen kan utvecklas (Nagy, 2017). Föreliggande studie kommer att bygga vidare på 

Nagys studie såtillvida att vi undersöker progressionen mellan och inom två stadier: låg- och 

mellanstadiet, i området bråk. 

Edling (2006, s. 29) har skrivit en avhandling om ämnesspråkets progression med särskilt fokus 

på abstraktion i ämnena svenska, SO och NO i årskurserna 5 och 8 samt andra året på gymnasiet. 

Hon beskriver abstraktion utifrån skalorna specifikt - generellt och konkret - abstrakt i en fyrfältare 

(se figur 1).  

  

Figur 1. Fyrfältare över grad av abstraktion (Edling 2006, s. 67) 

 

Ruta ett kan till exempel handla om en specifik person som gör något vardagligt som att arbeta, 

ruta två om att en person jämför sina idéer med en annan person, ruta tre om att en art äter vissa 

växter samt ruta fyra som kan handla om till exempel olika ideologiers påverkan på en politisk 

situation (Edling 2006, s. 68). Det här är ett uttryck för progression från något konkret i ett specifikt 

sammanhang till något generellt och abstrakt. Studien visar att svenskämnets texter är mer specifika 

medan texter i både SO och NO är mer generella och abstrakta. Angående progression i olika 
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årskurser visar studien att graden av abstraktion ökar i senare årskurser (ibid. s. 84). Nagy och 

Edling kommer alltså fram till olika slutsatser; Nagy att progressionen behöver förbättras och 

Edling att progression finns men ser olika ut i de undersökta ämnena. 

Definition av algebra 

Mason (1996) skriver i sitt förord att generalisering är matematikens hjärta. Detta gäller i synnerhet 

algebra. Författaren beskriver det som en förmåga att kunna se det specifika i det generella och det 

generella i det specifika; att både se på och igenom (ibid., s. 65). Han skriver att algebra handlar om 

att jämna ut och jämföra samt att arbeta med motsatser (ibid., s. 73). Algebraisk medvetenhet 

handlar om att kunna skifta fokus mellan att se symboler som ett värde och att se dem som en 

process (ibid., s. 74).  

 

Blanton, Stephens, Knuth, Murphy Gardiner, Isler och Kim (2015) delar in algebran i fem delar: 

1. Likheter, uttryck, ekvationer och olikheter 

2. Generaliserad aritmetik 

3. Funktionellt tänkande 

4. Variabler 

5. Proportionella resonemang 

Den första delen handlar om att elever ska utveckla en förståelse för likhetstecknet, föra 

resonemang kring olika algebraiska uttryck och ekvationer i deras symboliska form samt att eleven 

ska beskriva relationer mellan generella kvantiteter som är eller inte är likvärdiga. Den andra delen 

syftar till att elever ska kunna generalisera aritmetiska relationer samt föra resonemang om 

strukturen av aritmetiska uttryck snarare än att beräkna dem. Funktionellt tänkande som är den 

tredje delen inom algebra innebär att eleven ska kunna samtala om relationer, samband och 

förändring inom matematiken med hjälp av språk, algebraiska symboler, tabeller och grafer. Den 

fjärde delen, variabler, handlar om att eleven ska kunna använda en symbol som ett språkligt 

verktyg för att representera matematiska idéer på korta sätt, samt att eleven kan inkludera olika 

variabler med olika betydelser. Den femte delen proportionella resonemang handlar om att eleverna 

får möjlighet att resonera algebraiskt kring två generaliserade mängder som är kopplade till varandra 

på så vis att förhållandet mellan dessa två är oföränderliga (ibid., s. 43). 
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Definition av bråk 

I Matematiktermer för skolan (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 40) beskrivs bråk som ett uttryck; 

a/b, där a och b är naturliga tal. Eftersom att bråk kan ses som en division av två heltal måste b ≠ 

0 (ibid., s. 31). Talet a kallas täljare och b kallas nämnare. Olika bråk kan stå för samma tal (ibid., s. 

41). Bråk kan vara både tal större än, lika med och mindre än ett. 
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Teoretiska och analytiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som valts för studien. Först beskrivs 

Vygotskijs teori om språk och tänkande, barns begreppsbildning samt progression som en zon mot 

ett vetenskapligt språk. Till sist beskrivs OrdiLs kategorisering av ord i läromedel. 

Språk och begrepp i utveckling 

Lev Vygotskij (1999) undersökte förhållandet mellan språk och tanke. Han analyserar förhållandet 

såsom oskiljbara delar av en sammanhållen helhet. Dessa odelbara enheter som karaktäriserar 

helheten kallar han för ordets inre sida; betydelsen, det språkliga tänkandet. Han menar att ordets 

betydelse är en generalisering av de direkta intrycken och tillhör därför lika mycket språket som 

tänkandet (ibid., s. 36–37). Kommunikation är på samma sätt enligt Vygotskij en generalisering av 

en erfarenhet som genom språkets yttre sida; ljuden, förmedlas till någon annan. Människans 

kommunikation är därför tänkandets återspegling av en generaliserad verklighet (ibid., s. 39–40). 

Generaliserande begrepp är även en nödvändighet för förståelse. Ord och tanke samt generalisering 

och kommunikation är på detta sätt sammanbundet med utveckling (ibid., s. 41). 

 Vygotskij (1999) menar att när barn möter ett nytt ord så försöker barnet att koppla ordet till 

tidigare kunskaper; detta är barns begreppsbildning. Vygotskij menar att barn packar om och 

strukturerar tidigare kunskap till ett kompakt ord som har vidare betydelse (ibid., s. 204–205). Detta 

kan kopplas till övergången från vardagsspråk till ämnesspråk, eller som Vygotskij kallar det, 

vetenskapligt språk. Vygotskij (ibid., s. 251) menar att skolans viktigaste uppgift är att ge barnen de 

vetenskapliga begrepp som krävs för att de ska kunna ta till sig det vetenskapliga kunskapssystemet. 

Han menar även att det är genom introducering av vetenskapliga begrepp som barn kan ta klivet 

från vardagsspråk till ämnesspråk (ibid., s. 300). För att koppla tillbaka till stycket ovan så är alltså 

övergången från vardagligt språk till vetenskapligt språk och introduktionen av nya vetenskapliga 

begrepp av yttersta vikt för att barnet ska kunna ta till sig ny kunskap. 

Vygotskij menar enligt Strandberg (2006, s. 152–153) att elevers möte med vetenskapliga ord 

kan beskrivas som en zon av möjligheter till de vardagliga begreppens utveckling. Han menar alltså 

att de vetenskapliga begreppen inte direkt överförs från den vuxne till barnet. Istället öppnas en 

zon där barnets vardagliga begrepp kan lyftas in i ett mer avancerat rum. På så vis lägger alltså de 

vetenskapliga begreppen grunden för barnets utveckling. Detta kan alltså ses som att läraren bjuder 

in eleverna till ett mer avancerat rum för tänkande när denne introducerar nya vetenskapliga 

begrepp. 
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OrdiL 

Vi kommer att kategorisera orden i läromedlen utifrån OrdiL, Ord i Läromedel (Lindberg & 

Johansson Kokkanakis, 2007), ett projekt som syftar till att kartlägga ordförrådet i läromedel inom 

matematik, samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen. Inom detta projekt redogör 

Järborg (2007, s. 86–87) för fyra kategorier av läromedelsspråk: 

 

1. Allmänspråkliga frekventa ord: ord som kan förekomma ofta i både tal och skrift samt i både 

vardagliga och mer formella sammanhang.  

  

2. Allmänna, ofta abstrakta skriftspråkliga ord: ord som uppträder (med lägre frekvens) i 

ordinär sakprosa och i de flesta läroböcker samt liknande utredande texter. Betydelserna av orden 

ses som generella beskrivningar av abstrakta sammanhang.  

 

3. Allmänspråkliga ämnestypiska ord: ord som relativt frekvent återfinns i läroböcker i ett visst 

ämne eller en grupp av ämnen. Ord som inom ett ämne har en specifik betydelse trots att dessa 

ord kan återfinnas i allmänspråket.  

  

4. Fackord och facktermer, ofta unika för ett ämne: ord som i princip endast förekommer i 

läroböcker eller motsvarande och som har betydelser vilka knappast är relevanta utanför ett visst 

ämne. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka progressionen i användandet av ämnesspecifika ord och 

symboler i områdena algebra och bråk i matematikläroböcker för årskurs 1–6, utgivna efter 2011. 

Forskningsfrågor: 

1. Hur många allmänspråkliga ord, matematiska ämnesspecifika ord och symboler finns och 

hur ser progressionen ut i områdena algebra och bråk i matematikläroböcker för årskurs 

1–6?  

2. Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan områdena algebra och bråk gällande 

progressionen för användningen av allmänspråkliga och ämnesspecifika ord och symboler 

i matematikläroböcker för årskurs 1–6? 
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Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens valda analysmaterial och analysmetod. 

Avsnittet behandlar även aspekter kring validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

Analysmetoder 

Vi valde att göra en kvantitativ innehållsanalys. Boréus och Bergström (2012 s. 50) skriver att 

innehållsanalys som metod handlar om att beskriva ett textinnehåll systematiskt. Det som kan 

mätas med en kvantitativ innehållsanalys är till exempel antal ord av viss sort vilket svarar mot vår 

första forskningsfråga. Materialet kan antingen analyseras manuellt eller med ett datorprogram. 

Fördelen med en digital analys är att ett stort material kan analyseras utifrån grova kategorier. 

Analyser som utförs manuellt möjliggör istället mer avancerade tolkningar. Vi valde att utföra 

analysen manuellt till följd av att vår analys kräver kvalitativa tolkningar av orden och symbolerna. 

Innehållsanalys som metod angränsar till diskursanalys som har en öppnare inriktning och 

behandlar implicit text vilket inte svarar mot vårt syfte att undersöka explicit uttryckta ord (ibid., s. 

51). Kvantitativ innehållsanalys kräver förutbestämda kategorier och några nackdelar är att man 

måste följa det tillvägagångssätt som väljs och att alla aspekter som tycks intressanta inte faller inom 

ramen för analysen (ibid., ss. 54, 88). 

 För att svara på forskningsfråga två valde vi att göra en komparativ analys av innehållet. 

Hellspong (2001, s. 79) menar att en komparativ analys syftar till att jämföra två olika texter, i vårt 

fall avsnitt för att kunna undersöka likheter och/eller skillnader mellan dessa. Vid en komparativ 

analys av språket skriver Hellspong (ibid., s. 80) att en av frågorna som analysen syftar till att svara 

på är “Hur ser texters ordförråd ut?”. Denna fråga valde vi att utgå ifrån för att svara på 

frågeställning ett. Vid analys av ordförråd görs en så kallad frekvensanalys där alla ord i en text 

beräknas och skrivs ner, för att sedan kunna bli kategoriserade i specifika kategorier (ibid., s. 291).                  

I enlighet med Boréus och Bergström (2012, s. 54–55) bekantade vi oss först översiktligt med 

materialet genom att läsa igenom det i sin helhet. Därefter arbetade vi ut ett kodschema som 

beskriver våra analyskategorier; det utgör vårt analysinstrument. Analysinstrumentet prövades 

sedan på delar av materialet samt utvärderades och förbättrades (ibid., s. 55). När kodschemat med 

eventuella instruktioner var utformat så testades det i en pilotstudie. Det innebär att delar av 

materialet testas precis så som analysen i sin helhet är tänkt att utföras. Om brister i kodschemat 

uppmärksammas korrigeras de och om det fungerar kan pilotstudien ingå i resultatet. Eftersom vi 

utförde samma analys på olika material gjorde vi en så kallad dubbelkodning. Det innebär att vi 

gjorde stickprov på varandras analyser för att se om de överensstämmer. Det är viktigt att försäkra 

sig om att analysen är konsekvent genomförd och ger pålitliga resultat (ibid., ss. 56–57). 
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Kodschema 

Vid valet av analyskategorier utgick vi från projektet OrdiL (Lindberg & Johansson Kokkanakis 

2007, ss. 86–87) som beskrivs under teoriavsnittet. 

1. Allmänspråkliga frekventa ord. 

2. Allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord. 

3. Allmänspråkliga ämnestypiska ord. 

4. Fackord och facktermer, ofta unika för ett ämne. 

 

Vi lade till fyra egna kategorier. Kategori fem innehåller ord som inte kunde sorteras i ovanstående 

fyra kategorier. De tre resterande kategorierna finns för att uppfylla den del av syftet som handlar 

om matematiska symboler. De fyra tillagda kategorierna är:  

5. Homonymer och tvetydiga ord med både vardaglig och matematisk betydelse.  

6. Räkneord skrivna med siffror  

7. Informella matematiska symboler 

8. Formella matematiska symboler. 

  

I kategori 1 finns prepositioner, pronomen, konjunktioner, adjektiv och innehållsord som till 

exempel miniräknaren, elever, använda. Alla förkortningar hamnar under kategori 1 även de. 

Kategori 2 består av substantiv och verb som eleverna oftast inte möter i sitt vardagsspråk utan är 

sådana ord som de lär sig i skolan; utforska, undersök, hypotes. Kategori 3 består av substantiv och 

verb som är ämnestypiska för matematik men inte ämnesspecifika, såsom till exempel: jämnt, lika, 

halva. Alla räkneord och ordningstal uttryckta med bokstäver till exempel: ett, två och tre sorteras 

i kategori 3. Sammansatta ord där en del av ordet är ämnestypiskt till exempel: talkort och 

algebraspel sorteras i kategori 3. Kategori 4 består av substantiv, verb, adjektiv och adverb som är 

matematiska fackord. Orden “blandad form” behandlas som ett begrepp under kategori 4. 

Addition, beräkna och fjärdedel är andra exempel under kategori fyra. Homonymer som både har 

en vardaglig betydelse och en annan matematisk betydelse kunde vi inte kategorisera under någon 

av de andra kategorierna och de fick därför en egen kategori, kategori 5. De ord vi hittade var olika 

böjningar av orden: tal, uttryck, lös, rymmer och bråk. Därefter kommer kategorierna för 

symbolerna (6–8). Alla heltal och tal i decimalform (skrivna med siffror) faller under kategori 6; till 

exempel 5, 14, 3 och 367. Informella symboler som står för ett matematiskt värde hör hemma 

under kategori 7 (se figur 2). Understreck eller boxar som står för ett obekant tal faller under 

kategori 7 medan understreck som visar var svaret ska stå utelämnades från analysen. Den sista 

kategorin, kategori 8, innehåller alla formella matematiska symboler som exempelvis =, +, ¼ (se 

figur 3). Tal i bråkform sorteras alltså också till de formella symbolerna eftersom de kan ses som 

en symbol för ett tal. Till exempel betraktar vi ¾ som en symbol bestående av täljare, nämnare och 

bråkstreck till skillnad från en division. Ytterligare ett argument till att sortera bråk under formella 
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symboler och inte under räkneord är att vi analyserade avsnittet bråk och att bråktal uttryckta med 

siffror är en viktig formell symbol som eleverna med tiden ska lära sig.  

 

Figur 2. Exempel på informella symboler (Olsson & Forsbäck, 2015b, s. 136). 

 

 

Figur 3. Exempel på formella symboler (Olsson & Forsbäck, 2012, s. 8). 

 

Material och avgränsningar 

Det material som analyserades är Matte Eldorados Grundbok för årskurs 1–6. Den är utgiven av 

Natur & Kultur. På böckernas baksida står det att “Eldorado är ett läromedel i matematik med 

genomtänkt progression och samma författare för FK-åk 6.” (Olsson & Forsbäck, 2011a; 2011b; 

2011c; 2012; 2013a; 2013b; 2015a; 2015b; 2015 c; 2016a; 2016b; 2016c). Med detta i åtanke tyckte 

vi att det vore intressant att se hur progressionen i dessa läromedel faktiskt ser ut. Vi valde att 
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analysera alla böckerna för årskurs 1–6 eftersom att vi ville ha en så detaljerad bild av progressionen 

som möjligt. Totalt tolv böcker ur serien analyserades; den innehåller både a- och b-böcker för 

varje årskurs. Vi valde att enbart analysera de avsnitt som berör algebra respektive bråk så att 

analysen kan uppnå studiens syfte.  

När vi valde vilka sidor som ska analyseras utgick vi från böckernas innehållsförteckning och 

register. Rubriker som berör begreppen mönster, symboler, generalisera, ekvationer, likhetstecknet, 

prealgebra, algebra och bråk noterades. Alla böcker tar dock inte upp avsnitten algebra respektive 

bråk. Avsnitt som innehåller symboler, men i huvudsak handlar om de fyra räknesätten, 

analyserades inte. Böckerna i årskurs 1–3 tar inte upp begreppen med lika tydliga rubriker. Vi tittade 

därför igenom varje sida och analyserade även avsnitt som behandlar symboler för 

positionssystemet, talföljd och hälften. Vi tog inte med introduktionssidor i årskurserna 1–3 i 

analysen även om de behandlar begreppen eftersom dessa består av en bild som beskriver kapitlet 

som helhet, inte enbart de valda avsnitten. Sidor med rubriker som behandlar flera begrepp 

samtidigt, till exempel likhet och addition (se figur 4) analyserades inte eftersom vi uppfattade att 

tonvikten ligger på addition. 

 

Figur 4. Exempel på avgränsning; flera begrepp (Olsson & Forsbäck 2015a, s. 36). 
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På de aktuella sidorna analyserade vi textuppgifter samt uppgifternas kringinformation, dit hör också 

beskrivande text i pratbubblor. Med textuppgifter syftar vi till uppgifter som innehåller fullständiga 

meningar och inte endast imperativ som beräkna. Vi analyserade inte rutinuppgifter, sidnummer, 

uppgiftsnummer, text i sidfot, bilder, pilar, interpunktioner och bindestreck. Vi kategoriserar 

rutinuppgifter som uppgifter med syfte att ge eleverna mängdträning (se figur 5 samt avsnitt 

markerade med röda streck i figur 6). Dessa valdes bort på grund av att antal av och innehåll i 

rutinuppgifter kan ge en skev bild av progressionen eftersom det snarare innehåller mer av samma 

än en utveckling.  

 

Figur 5. Exempel på rutinuppgifter årskurs 1 (Olsson & Forsbäck 2015a s. 30) 

 

 

Figur 6. Exempel på rutinuppgifter årskurs 4 (Olsson & Forsbäck 2013a, s. 14) 
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Ibland tar läroböckerna i årskurs 1–3 upp något av begreppen endast på delar av sidan. Vi 

analyserade då den del av sidan som hör till begreppet. I figur 7 analyserades kringinformationen 

till den mittersta uppgiften eftersom det i sidfotstexten står att “vågarna tränar likhetstänkande” 

(Olsson & Forsbäck 2015a s. 93).  

 

Figur 7. Exempel på sidor där endast vissa delar analyseras (Olsson & Forsbäck 2015a, s. 93) 

 

Understreck, rutor och symboler som markerar var svaret ska skrivas analyseras inte (se figur 8).  

 

Figur 8. Symboler där svaret ritas (2016b s.117) 
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Läroböckerna innehåller “Kul med matte”-sidor vars innehåll ibland behandlar avsnitten algebra 

eller bråk utan att skriva ut begreppen. Det kan till exempel vara bilder/symboler som står för olika 

värden och alltså övar algebraiskt tänkande eller inledande algebra. Bilderna/symbolerna står för 

bestämda men obekanta tal. När avsnitten behandlar algebra eller bråk så analyserades dessa.  

Pilotstudie 

Efter att ha utformat kodschemat genomförde vi en pilotstudie där vi analyserade en sida från varje 

avsnitt i respektive årskurs; totalt tolv sidor. För att kunna se vad vi räknat valde vi att skriva ut 

orden på respektive kategori och inte enbart räkna dem. Vi jämförde våra resultat med kodschemat 

samt diskuterade ord och symboler som var svårplacerade. Dessutom läste vi varandras analyser 

för att se att vi kategoriserat orden och symbolerna på samma sätt. Utifrån de tvetydigheter vi 

hittade förtydligade vi vårt kodschema.  

Under pilotstudien upptäckte vi att vi tänkt olika kring vad elevers vardags- och ämnesspråk är. 

Det beror på att vi kommer att arbeta med barn i olika åldrar. Vi bestämde oss för att analysera alla 

böcker efter elevers vardags- och ämnesspråk i årskurs 1. Vi likställer därför allmänna och 

informella ord och symboler (kategori 1, 3, 6) med elevernas vardagsspråk. Abstrakta ord, 

facktermer och formella symboler (kategori 2, 4, 7) likställer vi med det språk som eleverna möter 

och utvecklar i skolan. Exempel på det här är halvor som vi sorterar under allmänna ämnesord 

(kategori 3) och hälften som vi sorterar under fackord (kategori 4). För att avgöra om orden är 

ämnestypiska eller allmänspråkliga frågade vi oss om de har en betydelse inom matematik. 

Exempelvis kategoriserade vi många som ett allmänspråkligt frekvent ord och antal som ett 

allmänspråkligt ämnestypiskt ord. Som stöd till kodschemat använde vi ett flödesschema (se figur 

9) i kategoriseringen av ord. Vid kategoriseringen av kategori 5, 6, 7 används inget flödesschema 

eftersom kodschemat är tydligt nog för de kategorierna. 
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Figur 9. Flödesschema för kategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Under analysens gång stötte vi på en del ord som var extra svåra att kategorisera, exempel på sådana 

ord är stämmer och hälften. Beroende på hur stämmer används i en mening har ordet olika betydelse 

och kan därför hamna i både kategori 1 och 3. När ordet syftar på likhet kategoriserade vi det under 

allmänna ämnesord (kategori 3) och i övrigt kategoriserade vi det under de allmänna orden (kategori 

1). Hälften däremot har enligt oss enbart en matematisk betydelse men det kan dock användas 

inom vardagliga sammanhang. Vi valde dock att lägga ordet hälften i kategori 4 (fackord) eftersom 

vi anser att det är ett ord som eleverna lär sig inom matematiken och sedan kan ta med och applicera 

i vardagliga sammanhang.  

Efter genomförd analys upptäckte vi att orden i samtliga kategorier (1–5) ökar, vilket egentligen 

inte pekar på en progression från vardagsspråk till ämnesspråk. Dock kunde vi se att det finns en 

progression som vår metod inte synliggör; antalet olika sorters fackord. Därför utökade vi analysen 

till att även räkna antal olika fackord (kategori 4) som eleverna möter inom respektive område för 

att kunna visa den progression i ord från vardagsspråk till ämnesspråk som finns. På samma sätt 

kunde vi se att det finns en tydlig progression i talområde. Därför kategoriserade vi heltalen utifrån 

antal siffror i talen: ensiffriga, tvåsiffriga, tresiffriga och så vidare. Vart och ett av dessa kodas som 
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ett talområde och på så sätt synliggörs utvecklingen. Decimaltal och negativa tal räknas som egna 

talområden. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011, s. 160) om mätningens pålitlighet, överensstämmelse och 

följdriktighet. Bryman skriver att interbedömarreliabilitet eller överensstämmelse mellan olika 

observatörer är viktigt för reliabilitet. Stabilitet innebär enligt Bryman att en studie är så pass stabil 

att man kan vara övertygad om att studiens resultat kommer att vara likadant vid två eller flera olika 

mättillfällen. Föreliggande studie kommer att uppnå högre reliabilitet genom att vi gör 

stickprovsanalyser på varandras analyser samt diskuterar svårsorterade ord. Något annat som bidrar 

till en ökad reliabilitet är det faktum att varje ord skrivs in för hand och att vi inte bara räknar antal, 

på så vis kan vi vid senare tillfälle gå tillbaka och se till att samma ord alltid sorteras i rätt kategori. 

 Validitet rör enligt Bryman (2011, s. 162) frågan om huruvida ett eller flera instrument mäter 

det som instrumentet utformades för att mäta. Vår studie kan anses ha hög validitet genom att 

studiens syfte är att mäta progression genom övergång från vardagsspråk till ämnesspråk och att 

det är detta som görs i analysen. Dock menar Bergström och Boréus (2012, s. 83) att vid kvantitativ 

ordräkning kan validiteten brista eftersom ord kan vara mångtydiga. Ett exempel på det är ordet 

volym. Det gäller främst för analyser utförda av datorer. Eftersom vi gör analysen manuellt och är 

medvetna om att samma ord kan ha flera betydelser samt utformat kategorier för sådana ord, så 

behöver inte mångtydiga ord påverka validiteten negativt. 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter rör enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se) fyra huvudkrav: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav gäller 

enbart studier som direkt eller indirekt rör individer genom exempelvis observationer, intervjuer 

eller enkäter. Eftersom vår studie endast omfattar läromedel så är dessa krav inte relevanta. Vi 

frågade förlaget om tillåtelse att ta med bilder i studien och fick till svar att vi får ha med bilder från 

läroböckerna förutsatt att vi visar bilderna i sin helhet.  
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Analys 

I följande avsnitt redogör vi för studiens resultat och analys. Först kommer forskningsfråga ett att 

besvaras med en översikt av antalet ord och symboler i de olika kategorierna samt hur det förhåller 

sig med progressionen. Det kommer sedan att ligga till grund för forskningsfråga två som består 

av en jämförelse mellan de två områdena algebra och bråk. 

Antal ord och symboler 

Läromedlet ger algebra och bråk olika stort utrymme i olika årskurser. Generellt så visar analysen 

att antalet sidor ökar med stigande årskurs, med undantag för årskurs fyra samt årskurs två i 

området algebra (se figur 10). Bråk och algebra får väldigt olika stort utrymme: algebra får 131 sidor 

medan bråk får 84 sidor. Algebra får betydligt fler sidor än vad bråk får i de högre årskurserna och 

bråk är jämnare utspritt genom alla årskurser. Den varierande mängden sidor är något som kan 

bidra till en felaktig bild av progressionen när det gäller ord och symboler. 

 

Figur 10 Antal sidor som berör algebra och bråk i Matte Eldorado årskurs 1–6 

 

Nedan visas två tabeller (Tabell 1 och tabell 2) över alla ord i områdena algebra och bråk. Lodrätt 

kan årskurserna 1–6 läsas av. Vågrätt är kategorierna 1–8 utskrivna samt totalt antal ord (TAO), 

totalt antal symboler (TAS) och antal sidor (AS) avläsas. Denna tabell finns med för att ge en 

övergripande bild av analysens resultat.  

 
 
 



 

 27 

Tabell 1 Antal ord och symboler i området algebra 

kategori 
 
årskurs 

1 2 3 4 5 TAO 6 7 8 TAS AS 

1 210 6 53 2 5 276 31 51 36 118 18 

2 337 11 74 22 8 452 178 243 57 478 16 

3 343 19 66 50 13 491 79 78 31 188 17 

4 218 7 52 32 17 326 165 29 113 307 7 

5 1726 34 269 181 132 2342 491 29 506 1026 28 

6 2718 58 441 213 174 3604 1415 48 724 2187 45 

 

Tabell 1 och 2 ger en bild dels över hur totalt antal ord förändras genom årskurserna i respektive 

område, men främst progressionen inom kategori 3 och 4 vilka tillsammans representerar 

ämnesspråket i läromedlen. I algebra (tabell 1) visar tabellen att det i årskurs 1 endast finns två 

fackord medan eleverna i årskurs 6 möter 213 fackord. Liknande resultat finns för kategori 3 där 

eleverna i årskurs 1 möter 53 allmänna ämnesord och i årskurs 6 möter 441 ord. Det kan tolkas 

som en tydlig progression. Det går också att läsa av att de informella symbolerna (kategori 7) 

minskar från 51 till 48 mellan årskurs 1 och 6. Dock varierar antalet kraftigt däremellan. Tabellen 

visar även att totalt antal formella symboler ökar från 36 i årskurs 1, till 724 i årskurs 6. 

 
Tabell 2 Antal ord och symboler i området bråk 

kategori 
 
årskurs 

1 2 3 4 5 TAO 6 7 8 TAS AS 

1 84 2 51 20 0 157 12 55 0 67 7 

2 323 5 116 46 17 507 25 61 17 103 11 

3 599 10 135 53 31 828 48 51 130 229 14 

4 698 11 175 152 64 1100 88 54 178 320 13 

5 2210 18 369 275 86 2958 176 71 296 543 23 

6 1108 58 144 184 111 1605 125 43 354 522 16 

 

I området bråk (tabell 2) möter eleverna 20 fackord i årskurs 1 och 184 fackord (kategori 4) i årskurs 

6. Även de allmänna ämnesorden (kategori 3) har en tydlig ökning från 51 ord i årskurs 1, till 369 

ord i årskurs 5, därefter en minskning till 144 ord i årskurs 6. Det finns noll formella symbolerna 



 

 28 

(kategori 8) i årskurs 1 och 354 symboler i årskurs 6. De informella symbolerna (kategori 7) varierar 

mellan 43 och 71. 

Progression 

Tabell 1 och 2 visar att antalet sidor områdena får i årskurserna varierar kraftigt, från sju till 28. 

Antalet ord kan därför bli missvisande i årskurserna. För att bedöma hur progressionen ser ut i 

begreppsbildningen gällande ord och symboler följer här en genomgång av antalet ord per sida i de 

olika kategorierna. Tabell 3 visar fördelningen över kategorierna när det gäller ord och symboler i 

algebra och tabell 4 visar fördelningen för bråk. TAO står för totalt antal ord, TO för antal olika 

talområden, och TAS står för totalt antal symboler.  

 

Tabell 3 Antal ord och symboler per sida i algebra* 

Kategori 

 
Årskurs 

1 2 3 4 5 TAO 6 TO 7 8 TAS 

1 11,66 0,33 2,94 0,11 0,28 15,33 1,72 2 2,83 2 7,56 

2 21,06 0,69 4,63 1,38 0,5 28,25 11,13 3 15,19 3,56 29,88 

3 20,18 1,12 3,88 2,94 0,76 13,29 4,65 4 4,59 1,82 11,06 

4 31,14 1 7,43 2,43 3,40 46,57 23,57 6 4,14 16,14 43,86 

5 61,65 1,21 9,61 6,46 4,71 83,64 17,54 4 1,04 18,07 36,64 

6 60,40 1,23 9,80 4,73 3,87 80,09 31,45 6 1,07 16,09 48,6 

*Avrundat till två decimaler 

 

Progressionen i utökat talområde sker väldigt stegvis (tabell 3). De talområden (TO) som behandlas 

är till att börja med främst ental samt tiotalen upp till 90. I årskurs 2 utökas detta med samtliga 

heltal upp till 100. Därefter breddas innehållet till alla tal upp till 1000 samt hela tusental. I årskurs 

4 möter eleverna även tiotusental och ett exempel på 100 000 000-tal. I årskurs 5 finns färre antal 

olika talområden men decimaltal dyker upp för första gången i algebra. Till sist fördjupas innehållet 

genom att även negativa tal introduceras i årskurs 6.  

Tabell 3 visar att antalet ord ökar (kategori 1–5), att informella symboler (kategori 7) minskar 

samt att de formella symbolerna (kategori 8) ökar. Det är ett resultat att förvänta sig. Resultatet för 

årskurs 3 avviker något från den allmänna progressionen. Här ser vi att antalet allmänna ämnesord 

(kategori 3) är färre, fackord (kategori 4) är fler och formella symboler (kategori 8) är färre. Detta 

kan bero på en stor andel rutinuppgifter som är mer informationstäta med färre allmänna ämnesord 

och fler fackord. De formella symbolerna är färre eftersom de till stor del förläggs i rutinuppgifterna 

som inte analyseras.  



 

 29 

Vid en jämförelse (tabell 3) mellan de informella symbolerna och de formella symbolerna 

(kategori 7 och 8) kan vi se att de informella symbolerna successivt minskar medan de formella 

symbolerna successivt ökar. Dock är det en drastisk ökning av de informella symbolerna i årskurs 

2 på grund av ett stort antal prealgebraiska uppgifter som inte är rutinuppgifter. De formella 

symbolerna i årskurs 3 sjunker på grund av den höga förekomsten av rutinuppgifter. Det visar att 

läromedlets progression i begreppsbildning sker genom ett utbyte från informellt till formellt när 

det gäller symboler. Detta sker inte när det gäller orden (kategori 1–5). Samtliga ord ökar istället 

gradvis med några undantag beroende på typ av uppgifter.  

 

Tabell 4 Antal ord och symboler per sida i bråk* 

Kategori 

 
Årskurs 

1 2 3 4 5 TAO 6 TO 7 8 TAS 

1 12  0,29 7,29 2,86 0,28 22,43 1,71 2 7,86 0 9,57 

2 29,36 0,45 10,55 4,18 0,5 45,82 2,27 2 5,55 1,55 9,18 

3 42,79 0,71 9,64 3,79 0,76 59,14 3,43 3 3,64 9,29 16,36 

4 53,69 0,85 13,46 11,69 3,40 84,62 6,29 4 6,77 13,69 24,62 

5 96,09 0,78 16,04 11,96 4,71 128,61 7,65 4 3,09 12,87 23,61 

6 69,25 3,63 9 11,5 3,87 100,31 7,81 3 2,69 22,13 32,63 

*Avrundat till två decimaler 

 

Enligt tabell 4 ökar mängden allmänna frekventa ord (kategori 1) i området bråk successivt förutom 

en rejäl höjning i årskurs 5 som går tillbaka i årskurs 6. De allmänna abstrakta orden (kategori 2) 

finns i relativt konstant frekvens upp till årskurs 6 då antalet ökar kraftigt. I kategori 3, de allmänna 

ämnesorden, ökar mängden ord fram till och med årskurs 5, därefter minskar de. Samtidigt är 

mängden facktermer (kategori 4) relativt konstant i årskurs 1–3 för att sedan tredubblas och hålla 

en konstant nivå i årskurs 4–6. Den totala mängden ord (TAO) ökar även den till och med årskurs 

5 då det sedan i årskurs 6 blir en tillbakagång. Vi kan alltså se att språket blir mer kompakt i årskurs 

6 med färre allmänna ord (kategori 1) medan facktermerna (kategori 4) har en konstant frekvens. 

Det tyder på progression mot ett alltmer ämnesspecifikt språk. När det gäller symboler (kategori 

6–8) är ökningen relativt konstant i alla kategorier förutom de informella symbolerna (kategori 7) 

som minskar i antal med undantag i årskurs 4. Det sker en rejäl ökning av formella symboler 

(kategori 8) mellan årskurs 2–4 och sedan ytterligare en rejäl ökning från årskurs 5–6. Vi kan alltså 

se att de informella symbolerna (kategori 7) byts ut mot de formella (kategori 8) som står för 

ökningen av symboler totalt; begreppsbildningen utvecklas. Det finns en viss utveckling i talområde 

(TO), men inte lika dramatisk som i algebra.  
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Jämförelse av algebra och bråk 

Nedan presenteras två diagram (figur 11) som visar antal ord per sida i genomsnitt i årskurserna 1–

6 samt antal olika fackord (figur 12). Detta ger en tydligare bild över innehållet på sidorna och på 

så vis en bild av likheterna och skillnaderna. 

Figur 11, antal ord per sida i algebra och bråk 

 

Diagrammet ovan visar att området bråk (figur 11) genomgående har fler ord än algebra vilket 

kompenserar för det minskade antalet sidor (figur 10). Figuren visar en tydlig ökning för båda 

områdena vad gäller antal ord per sida där det i algebra går från 15 ord per sida i årskurs 1, till 80 

ord per sida i årskurs 6. Detsamma gäller för bråk där det går från 22 ord per sida i årskurs 1 till 

100 ord i årskurs 6. Båda områdena har dock flest ord per sida i årskurs 5 med 84 för algebra och 

129 för bråk.  

Analysen visar inte samma progression när det gäller talområdet i bråk som i algebra. Bråken i 

symbolform sorteras under formella symboler (kategori 8) och de övriga räkneordssymbolerna som 

förekommer är enkla ental, tiotal eller hundratal. Vid något enstaka tillfälle används decimaltal. Det 

finns alltså inte samma ambition att utveckla elevernas kunskap om olika talområden i området 

bråk. Fokus ligger på talen i bråkform alltså främst tal mellan noll och ett samt tal större än ett.  

I figur 12 kan vi se att utvecklingen i orden i området algebra ligger i att antalet olika fackord 

(kategori 4) ökar. Eleverna lär sig alltså allt fler olika begrepp snarare än att mängden fackord ökar. 

Det som ligger till grund för den höga andelen olika fackord i bråk jämfört med algebra är mängden 

olika bråk som skrivs i ordform; t.ex. hälften, fjärdedelar och tiondelar.  
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Figur 12 Antal olika fackord i algebra och bråk 

 

Sammanfattningsvis har läroböckerna en tydlig progression både gällande övergången från 

vardagsspråk till ämnesspråk och antal olika fackord som eleverna möter i de olika böckerna. 

Algebra får allt större utrymme i antalet sidor vilket inte är något som sker inom bråk. De formella 

symbolerna (kategori 8) har en konstant ökning genom årskurserna, medan de informella 

symbolerna (kategori 7) minskar. I de lägre årskurserna visar analysen en progression genom att 

eleverna i årskurs 1 främst möter talen 1–9 och 10-talen upp till 90. Det utökas sedan successivt till 

fler talområden i de högre årskurserna, främst inom algebra men till viss del även inom bråk. Den 

största skillnaden som analysen visar är antalet sidor som respektive område får. En annan skillnad 

är antalet ord per sida som skiljer sig rejält mellan de två områdena. Området bråk blir alltmer 

abstrakt och har en lägre andel vardagsord i förhållande till ämnesord i årskurs 6. Det är något som 

analysen inte visar inom algebra. 
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Diskussion 

Studiens resultat visar likheter och skillnader gentemot tidigare forskning. Dessa kommer att 

diskuteras i följande avsnitt. Först kommer en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare 

forskning efter det följer en diskussion kring resultatet i förhållande till studiens bakgrund. Till sist 

kommer en metoddiskussion som behandlar olika svårigheter gällande den valda metoden samt 

dess påverkan på resultatet.  

Analysen visar att den största förändringen sker mellan årskurs 4 och 5 inom både algebra och 

bråk. Det är något som kan liknas vid vad Kenneman (2014) beskriver i sin avhandling. Hon skriver 

i sitt resultat att den största progressionen sker mellan årskurs 2 och 5 och inte mellan årskurs 5 

och 8. Resultatet i föreliggande studie specificerar alltså den övergången ännu mer än vad 

Kenneman gör i sin studie genom att peka ut att övergången sker mellan årskurs 4 och 5 och inte 

någonstans mellan årskurs 2 och 5. Resultatet i studien pekar på att det finns en progression inom 

ämnet bråk vilket skiljer sig från vad Nagy (2017) skriver. Nagy menar att elever har en liknande 

förståelse för bråk genom alla årskurser. Resultatet i vår studie pekar på att bråk, till skillnad från 

algebra, får ungefär lika mycket plats i de olika årskurserna. Detta pekar dock inte på någon 

avsaknad av progression eftersom antalet ord och symboler eleverna möter per sida ökar markant 

från årskurs 1–6. Nagys studie undersöker progressionen i undervisningen och elevernas förståelse. 

Eftersom läroböckerna inte nödvändigtvis säger något om undervisningen som eleven möter; de 

ger snarare större eller mindre möjligheter till progression i undervisningen, så är vår studie inte 

helt jämförbar med Nagys studie. I analysen kan vi se att det i läromedlen finns en hög andel 

informella symboler som till exempel bilder, som låter eleverna möta matematiken med elevnära 

uttrycksformer. Dessa byts i senare årskurser ut mot de formella symbolerna. Progressionen i 

läromedlen går alltså snarare ut från Carraher och Schliemanns (2007) teori om att introducera 

matematiken på ett vardagligt sätt än att i stor utsträckning använda det specifika ämnesspråket 

(MacGregor 2002).  

Studiens analys har även likheter med vad Edling (2006) skriver om abstraktion i de 

naturorienterande ämnena. Hon skriver att graden av abstraktion stiger och det är något som kan 

ses även inom matematiken. Studiens resultat överensstämmer med Edlings fyrfältare. Genom att 

börja i det väldigt specifika och konkreta (ruta 1) i vardagen och röra sig mot det abstrakta och 

generella i de senare årskurserna (ruta 4) (figur 13).  



 

 33 

 

Figur 13. Illustration av progressionen i läroböckerna i dimensionerna konkret-specifikt och 

abstrakt-generellt (Edling, 2006, s 67) 

 

Bergvall skriver att algebra är mer generellt och har fler ämnesspecifika termer än aritmetik 

(2016, s. 65). Vi har analyserat bråk som är en del av aritmetik och funnit att det i kontrast till 

Bergwalls resultat finns fler matematiska fackord inom bråk än algebra i de analyserade läromedlen. 

Att vårt resultat skiljer sig från Bergwalls kan delvis bero på att vi analyserar material för årskurs 1–

6 medan hon analyserar material för årskurs 8. Det kan kopplas till att algebra är ett område som 

mestadels hör till högstadiet, och det är relativt nytt att ha med algebra så pass lågt ner i åldrarna. 

En annan anledning till att resultaten skiljer sig kan bero på att Bergwalls material består av elevsvar 

från TIMSS och denna studies material är svenska läromedel. Detta skulle kunna tyda på att det 

internationellt sett läggs mer fokus på det abstrakta och generella språket inom området algebra än 

vad det gör de svenska läromedlen. Det kan i sin tur vara en anledning till att svenska elever 

presterar sämre än tidigare på TIMSS-tester.  

Skolverket skriver att eleverna bör arbeta utifrån elevnära situationer, pröva olika uttrycksformer 

och metoder för att sedan arbeta med matematik i obekanta situationer och utveckla generaliserade 

lösningsmetoder (Skolverket, 2017, s. 13). Det här är något som överensstämmer med vår analys. 

Läroböckerna har en stigande grad av abstraktion genom att de går från att vara starkt kopplade 

till elevernas vardag, i ord och symboler, till att bli alltmer generella. 

I likhet med Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 34) visar studien att läromedelsförfattarna 

förenklar lärobokstexterna genom att ta bort småord. I årskurs 1 är meningarna korta för att sedan 

utökas i årskurs 2 med textuppgifter och i årskurs 3 återigen ha mer kärnfulla meningar men med 
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fler matematiska fackord än i årskurs 1. Detta mönster kommer igen även i mellanstadiet med fler 

textuppgifter och sedan ett mer koncist och precist språk i årskurs 6. 

Metoddiskussion 

Under analysen förs flera diskussioner angående avgränsning om vilka sidor som hör till respektive 

område. I de tidigare årskurserna är matematikområdena inte lika tydligt avgränsade. Det gör det 

nödvändigt att tolka innehållet snarare än att gå efter rubriker. All tolkning innebär en risk när det 

gäller reliabilitet. Det faktum att inte allt analyserats på vissa sidor, till följd av att endast en del av 

sidan berör de valda områdena, gör att antalet ord per sida kan bli missvisande. 

Vi väljer att undanta rutinuppgifterna från analysen eftersom de snarare ger eleven möjlighet till 

mängdträning än att visa progressionen i ämnesspråk och symboler. Dock är det ibland svårt att 

bedöma var gränsen går för vår definition av rutinuppgifter i de lägre åldrarna. Om den mänskliga 

faktorn inverkat på bedömningen av vad som är rutinuppgifter och inte kan det ha påverkat 

resultatet genom ett lägre eller högre antal ord och symboler i kategori 4 och 8. Läroboksförfattarna 

väljer ibland att lägga de formella symbolerna i rutinuppgifterna snarare än i kringinformationen. 

Kringinformationen till rutinuppgifterna är kort och koncist inriktad på vad som ska göras snarare 

än att förklara det matematiska innehållet.  

En annan svårighet har varit att kategorisera ord utifrån OrdiLs fyra kategorier. Eftersom det 

finns ord som har en matematisk betydelse om de sätts i ett matematiskt sammanhang och 

samtidigt en annan vardaglig betydelse skapar det problem i kategoriseringen, exempel på sådana 

ord är: tal och bråk. Vi valde därför att lägga till en kategori där vi placerar dessa ord med skilda 

betydelser. 
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Konklusion 

Som framtida lärare är det viktigt att kunna bedöma hur progressionen ser ut för 

begreppsutveckling i läroböcker. Studien visar att det finns en progression inom två områden i ett 

läroböcker som säger sig ha en genomtänkt progression. Vetskapen om att progressionen sker 

inom både algebra och bråk genom fler fackord, fler formella symboler och utökat talområde ger 

en trygghet för oss som blivande lärare. Under analysarbetet upptäckte vi dessutom att det finns 

en tydlig progression på varje sida. Den första uppgiften på en sida är alltså ofta väldigt vardaglig, 

följande uppgifter fungerar som övergång till att i den sista uppgiften ha en mer abstrakt och 

generell karaktär. Studiens analysmetod möjliggör dock inte en sådan jämförelse. Progressionen 

inom sidorna och inom enskilda uppgifter är därför något som kan undersökas vidare. Något annat 

som vore intressant som vidare forskning är att undersöka hur innehållet i läromedlen förhåller sig 

till hur forskning ser på områdena; om det finns en progression kring innehållet gällande 

komplexitet och generalitet samt att undersöka hur läroböcker som inte uttryckligen skriver att de 

har en tydlig progression ställer sig mot vårt resultat. Det vill säga om Matte Eldorado har en 

tydligare progression än andra läroböcker eller inte. Vår studie visar vilka möjligheter till 

progression eleverna får genom att arbeta med dessa läroböcker därför kan det behövas mer 

forskning som undersöker hur elevernas förståelse faktiskt utvecklas.  

Det mest intressanta vi kom fram till i vår analys var att den överlägset största progressionen 

sker mellan årskurs 4 och 5. Det är av intresse eftersom progressionen ofta förväntas vara i gränsen 

mellan låg- och mellanstadiet; årskurs 3 och 4. Läroplanen ställer högre krav på eleverna i 

mellanstadiet. Därför behövs vidare forskning kring om progressionen sker mellan årskurs 5 och 6 

i andra läroböcker eller om det bara är Matte Eldorado som väljer att ha det största steget mellan 

årskurs 4 och 5 istället för mellan årskurs 3 och 4. 
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