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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra språket i ett läromedel baserat på 

Singaporemodellen, Singma matematik 1A Lärobok (Yeap, 2016), med ett baserat på mer generell 

vetenskap och beprövad erfarenhet, Pixel matematik 1A Grundbok (Alseth, 2015), samt att 

diskutera resultaten i relation till lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien genomfördes 

med hjälp av två frågeställningar: “Vilka likheter och olikheter finns i användningen av språk i 

läromedlen?” som konkretiserades i följdfrågorna “I vilken utsträckning förekommer vardagliga, 

matematiska respektive mångtydiga ord i lärobokstexterna?” och “I vilken utsträckning 

förekommer siffror och övriga matematiska symboler i lärobokstexterna?”, samt “Vilka 

matematiska och mångtydiga ord samt vilka matematiska symboler förekommer i 

lärobokstexterna?”. För att undersöka detta genomförs en kvantitativ innehållsanalys där alla 

kodningsenheter, det vill säga ord och symboler, som förekommer i läromedlen kategoriseras enligt 

ett kodschema. Kodschemat utgörs av fem tydligt definierade kategorier: vardagliga, matematiska 

och mångtydiga ord samt siffror och övriga matematiska symboler. Resultaten visar att vardagsord 

är den kategori som förekommer oftast i Singma, medan siffror är den kategori som förekommer 

oftast i Pixel. I båda läromedlen förekommer matematiska och mångtydiga ord sällan. I Singma 

förekommer dock matematiska ord i högre utsträckning än mångtydiga ord, medan resultatet är 

tvärtom för Pixel. Övriga matematiska symboler har en medelhög förekomst i båda läromedlen, 

dock är den högre i Pixel än i Singma. Resultaten visar även en viss likhet mellan de matematiska 

och mångtydiga ord som förekommer samt att samma matematiska symboler förekommer i 

läromedlen. Överlag stämmer resultaten överens med den tidigare forskning som presenteras i 

studien, även om de skiljer sig något. Skillnaden tros dock bero på att de olika språkliga kategorierna 

definierats på annat sätt än i denna studie. Utifrån resultaten dras slutsatserna att språket i Singma 

kan fungera som ett hinder för lässvaga elever, samtidigt som läromedlet skapar större möjlighet 

för utveckling av elevers matematiska förståelse. Språket i Pixel är däremot lättare för lässvaga 

elever att arbete med, men det skapar inte lika stor möjlighet för utveckling av den matematiska 

förståelsen. I och med dessa skillnader dras även slutsatsen att olika innehåll förmedlas i 

läromedlen.  

 

Nyckelord: didaktik, matematik, kvantitativ innehållsanalys, läromedel. 
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Inledning 

Läromedel har en stor betydelse för vilket innehåll som behandlas i skolan. De används både som 

ett sätt att tydliggöra målen med undervisning, men även för att hålla elever sysselsatta (Skolverket, 

2015, s. 14). Läromedel används även ofta som utgångspunkt för lärare då de anses underlätta både 

planering och genomförande av undervisning. (Englund, 2011, s. 282). Ett av de ämnen där 

läromedlens inflytande tycks vara störst är matematik (Skolverket, 2015, s. 14). 

Under mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder har en stor variation påträffats 

gällande de läromedel i matematik som använts i grundskolans tidiga år. Några har upplevts som 

mycket förenklade och andra som svårt avancerade, både sett till innehåll och utformning. Vad 

som fångade mitt intresse var dock främst den variation som fanns gällande den språkliga nivån i 

läromedlen, då denna kan få stor konsekvens för vad eleverna lär sig. Exempelvis såg jag att ett för 

avancerat språk kan skapa förvirring och göra det svårt för elever att ta till sig vad som står i 

läromedlen, medan ett alltför förenklat språk inte utmanar dem. I och med denna skillnad i 

läromedel finns även en risk att den matematiska undervisningen i Sverige inte är så jämlik som 

den bör vara då vissa elever utmanas på en lagom nivå, medan nivån för andra kan vara alldeles för 

hög eller låg. 

Ambitionen med denna studie är därför att undersöka språket i två läromedel i matematik avsedda 

för årskurs ett, samt att diskutera resultaten i relation till lärande. För att konkretisera detta 

undersöks några valda språkliga kategoriers förekomst i läromedlen.  
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Bakgrund 

I denna studie analyseras och jämförs två nutida läromedel avsedda för årskurs ett, ett baserat på 

Singaporemodellen (Admera Education, 2018-11-15) och ett baserat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Natur & Kultur, 2018-11-16), för att synliggöra likheter och skillnader i det språk som 

används. I bakgrunden redogörs för varför en granskning av läromedel behövs, hur texter förstås 

samt varför det är intressant att analysera ett läromedel inspirerat av just Singaporemodellen med 

ett som endast baserats på den svenska läroplanen. 

Granskning och användning av läromedel 

Läromedel har en dominerande ställning i skolans matematikundervisning, och de upplevs ofta 

som auktoritära eller auktoritativa (Englund, 1997, s. 128; Johnsson Harrie, 2016, s. 6; Skolverket, 

2009). En rapport från skolinspektionen (2009) visar att matematikundervisningen är starkt styrd 

av läroboken. I rapporten lyfts bland annat att majoriteten av lektionstiden i matematik spenderas 

med eget arbete eller arbete i liten grupp. Av den tiden utgörs cirka 60 procent av arbete med 

matematikuppgifter i den egna läroboken (Skolinspektionen, 2009, s. 17). En nyare rapport visar 

att individuellt arbete fortfarande är en av de vanligaste arbetsformerna, men också att graden av 

lärarstöd är lägst vid denna typ av arbete (Skolinspektionen, 2017, s. 8-9). 

Under 1900-talet hade den svenska staten ett stort inflytande på skolans läromedel då officiell 

granskning av läromedel utfördes innan de fick användas i skolan. Detta gällde alla läromedel från 

1938-1974, samt läromedel i samhällsvetenskapliga ämnen fram till 1991 (Johnsson Harrie, 2009, 

s. 229). Trots att läromedel idag inte genomgår någon officiell granskning (ibid.) finns en trend där 

elever i allt högre grad får ägna sig enskilt åt läroboken (Norén, 2010, s. 89). En granskning 

genomförd av Skolinspektionen (2011) visar att skolor oftast inte genomför några egna 

systematiska utvärderingar av läromedel (Skolverket, 2011, s. 7). Eftersom läromedel tillskrivs 

auktoritet menar dock Johnsson Harrie (2016) att det är av vikt att ställa krav på och granska dem 

(Johnsson Harrie, 2016, s. 6). 

Vikten av ordförståelse och förståelse av symboler 

Inom matematik är förekomsten av specifika ord, uttryck och begrepp hög. Det ställs därför höga 

krav på elever då de måste behärska matematiska termer och deras innebörd när de ska läsa sig till 

instruktioner i läromedel (Löwgren, 2006, s. 11). För att förstå en text är ordförståelse den enskilt 

viktigaste faktorn (Folkeryd Wiksten, 2016, s. 4). Folkeryd Wiksten (2016) lyfter att forskning visat 
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att en läsare behöver vara bekant med minst 95 procent av orden i en text för att kunna ta till sig 

textens innehåll (Folkeryd Wiksten, 2016, s. 11), medan Liberg (2008, s. 54) menar att en elev 

behöver förstå minst 75 procent av innehållsorden i en text för att få positiva effekter på inlärningen 

(Liberg, 2008, s. 54). Gemensamt i dessa siffror är att de visar hur elever behöver vara bekanta med 

och ha förståelse för majoriteten av orden i en text för att nå förståelse och utvecklas. 

Unikt för det matematiska språket är matematiska symboler. Österholm (2006) menar att för att 

förstå dessa måste man ofta ha lärt sig vad de står för.  Vad som skiljer de matematiska symbolerna 

från vanliga ord är att de kan utläsas på flera olika sätt, medan vanliga ord ofta har ett visst entydigt 

sätt att utläsas eftersom de ofta byggs upp av ljud från alfabetets bokstäver. Därmed kan de ofta 

utläsas även om de är obekanta, vilket inte är fallet för matematiska symboler. Dock kan det 

sammanhang i vilket en obekant symbol presenteras innebära att en viss förståelse skapas, även om 

hur den ska utläsas är okänt. Då uttalet är okänt kan det dock bli svårare att förstå en obekant 

symbol jämfört med ett obekant ord som kan utläsas trots att ingen förförståelse finns (Österholm, 

2006, s. 38). 

TIMSS-resultat och Singaporemodellen 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie som 

handlar om elevers matematiska och naturvetenskapliga kunskaper. Studien organiseras och leds 

av forskningsorganisationen IEA (The International Association for the Evaluation of Education 

Achievement). Med hjälp av studien kan jämförelser mellan olika länders skolsystem göras och 

möjlighet skapas att följa resultatprogressionen över tid inom de olika ämnesområden 

undersökningarna berör (Skolverket, 2016, s. 10). Trots att svenska elevers resultat förbättrats 

sedan 2011 visar de senaste TIMSS-resultaten att Sverige fortfarande presterar sämre i matematik 

än genomsnittet för de deltagande EU- och OECD-länderna i både årskurs fyra och årskurs åtta. I 

årskurs fyra är Sveriges resultat i matematik 519 poäng, vilket är 8 poäng under genomsnittet. Bland 

de länder som presterar bättre än Sverige är Singapore ett av de ledande länderna och det land som 

fått bästa genomsnittliga resultat med 618 poäng (Skolverket, 2016, s. 20-23).  

Då Singapores högre TIMSS-resultat (Skolverket, 2016, s. 20-23) kan tolkas som att elever i 

Singapore är bättre på matematik än svenska elever, och eftersom läromedel idag har en viktig roll 

i matematikundervisningen i Sverige (Johnsson Harrie, 2009, s. 229), blir det intressant att jämföra 

ett svenskt läromedel baserat på Singaporemodellen med ett som inte är det. Då arbete med 

läromedel utgör en större del av undervisningen  (Skolinspektionen, 2017, s. 8-9) blir det även 
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intressant att undersöka hur språk används i dem, då språk och ordförståelse är grundläggande för 

att elever ska förstå en text (Folkeryd Wiksten, 2016, s. 4).  
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Tidigare forskning 

Då tidigare forskning om språk i matematik söktes påträffades mycket lite som handlade specifikt 

om läromedel. Den forskning som fanns presenteras i kapitlet, men tar endast utgångspunkt i en 

engelskspråkig kontext. Dock påträffades en del studentarbeten som fokuserat direkt på språk i 

läromedel i matematik. Den forskning som hittades och ansågs relevant för denna studie handlade 

om läromedel och deras roll i klassrummet samt om det matematiska språket mer generellt. I detta 

kapitel presenteras därför forskning som gjorts om läromedels roll i klassrummet, om det 

matematiska språket samt några studentarbeten om språk i läromedel i matematik. 

Läromedels roll i klassrummet  

Inom forskning om läromedel är det inte ovanligt att fokus läggs på hur de används i klassrummet. 

Norén (2010) lyfter i sin avhandling hur läromedel fått en växande roll i matematikundervisningen 

i grundskolan då elever allt oftare får ägna sig åt att enskilt lösa uppgifter i läroboken (Norén, 2010, 

s. 89). Hon refererar vidare till Matematikdelegationen (se Norén, 2010, s. 89) som beskriver hur 

detta ofta benämns som en individualiserad undervisning, men hur en sådan undervisning i 

praktiken kan innebära att läraren avviker från sin roll som lärare (Norén, 2010, s. 89). Samtidigt 

diskuterar Johansson (2006) i sin avhandling läromedels auktoritet och bemyndigande. Även hon 

menar att de fungerar som en dominerande källa i många matematikklassrum och har en unik 

status. Hennes studie visar bland annat att elever i genomsnitt arbetar uteslutande med uppgifter i 

läromedel under mer än halva lektionstiden, att lärare i huvudsak presenterar uppgifter och exempel 

från läromedel, samt att elever knappast kommer i kontakt med några andra definitioner, 

konventioner eller regler än de som presenteras i läromedlen (Johansson, 2006).  

Tanner (2014) beskriver hur lärande sker i händelser som involverar skriftspråkande,  även kallade 

literacyhändelser,  vid bänkinteraktioner mellan lärare och elever. Dessa interaktioner innefattar 

nästan uteslutande användning av olika texter. Det empiriska material som ligger till grund för 

analysen utgörs av totalt 70 timmar videodokumentation av en studie i två klassrum i årskurs fyra 

och fem, varav ett urval av sammanhängande bänkinteraktioner analyseras. Analysen visar att 

lärarens väg genom klassrummet skapar struktur för lärande och möjliggör differentiering mellan 

elever inom de utvecklande rutinernas ramar. Lärande vid bänkinteraktion bygger huvudsakligen 

på användning av textreferenser till tidigare delad kunskap. Utifrån resultaten drar Tanner (2014) 

slutsatsen att lärares och elevers delade erfarenheter av literacyhändelser fungerar som en viktig 

resurs för lärande vid individuell bänkinteraktion (Tanner, 2014). 
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Steiner (2017) sammanfattar i en rapport forskning om läromedel. Han lyfter att läromedel har en 

avgörande roll för hur elever klarar skolan. Läromedels samlade effekt över flera år har stor 

betydelse, dock är den som störst i högre årskurser där kunskapsprogressionen inte är lika hastig 

som i lägre åldrar. I rapporten konstaterar Steiner att läromedelseffekten är större än många andra 

faktorer och att insatser som exempelvis klasstorlek, valfrihet och digitalt lärande gett ringa resultat 

i relation (Steiner, 2017). 

Olika utgångspunkter har tagits i forskning om läromedels roll i klassrummet. Genomgående i den 

forskning som tagits del av är dock att läromedel ofta tillskrivs en viktig roll både då elever arbetar 

med dem individuellt, i grupp eller i helklass, men även då de har stor betydelse för elevers 

utveckling och lärande.  

Det matematiska språket 

Det matematiska språket kan ses på flera sätt. Schleppegrell (2007) lyfter i artikeln The Linguistic 

Challenges of Mathematics Teaching and Learning: A Research Review det matematiska språkets olika skikt 

och menar att det inte räcker att känna till matematiska ord. Elever behöver dessutom lära sig de 

språkmönster som orden förknippas med samt hur dessa konstruerar begrepp inom matematiken 

(Schleppegrell, 2007, s. 143.) Detta samspelar med vad Pettersson (2010) skriver i rapporten 

Bedömning av kunskap om det matematiska språkets olika ordförråd. Hon lyfter att lära sig matematik 

innefattar både att lära sig ett språk och att lära sig använda det. Hon lyfter även att det är av vikt 

att läraren är medveten om ords betydelse och om hur begrepp bör introduceras i undervisningen 

när det ska ske. Att vara kunnig i det matematiska språket innebär inte bara förmågan att översätta 

vardagsspråket till det matematiska, utan även det motsatta (Pettersson, 2010, s. 4). Även Nygård 

Larsson (2011) behandlar detta då begreppet double talk eller dubbelt tal beskrivs, vilket handlar om 

en växling mellan vardags- och ämnesspråk. Hon lyfter att elever sällan brukar ämnesspecifika 

begrepp utan oftare väljer att uttrycka sig mer vardagligt, vilket kan benämnas mellanspråklighet. 

Vardagsspråket blir då en betydelsefull resurs i progressionen mot ett mer vetenskapligt 

ämnesspråk (Nygård Larsson, 2011, s. 34). 

Adoniou och Qing (2014) behandlar ur en engelskspråkig kontext hur matematikundervisningen 

genererar en komplex blandning av vardags- och ämnesspecifikt språk, vilken elever måste 

behärska för att lyckas i undervisningen. Växlingen mellan de två språken ses som nyckeln till 

utveckling mot matematisk förståelse (Andoniou & Qing, 2014, s. 3). Forskarna ger en översikt 

över språkliga drag i det matematiska språket och utgår från denna då de analyserar språkliga 

svårigheter i en matematikuppgift från en lärobok för årskurs 10 (ibid. s. 4). Utifrån resultatet drar 
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de slutsatser om att det behöver ske mer ansträngning i matematiska klassrum för att kognitiva 

kompetenser ska utvecklas, inklusive förmågan att koda och avkoda matematiska problem, och ett 

lämpligt matematiskt språk bör då användas. De menar att det språk som används för att förmedla 

matematik blivit osynligt och intuitivt för lärare, men fortfarande finns synligt för och förvirrar 

elever. De drar även slutsatsen att lärare i matematik måste anta utmaningen att lära ut både det 

matematiska innehållet och ämnesspråket om målen i de nationella läroplanerna ska uppnås (ibid. 

s. 12). 

Ida Bergvall (2016) syftar i avhandlingen Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie 

om ämnesspråk i TIMSS till att fördjupa förståelsen av det matematiska ämnesspråket gällande tre 

semiotiska resurser: det skrivna språket, bilder och matematiska symboler. Studien undersöker även 

hög- och lågpresterande elevers möte med det matematiska ämnesspråket. Avhandlingen utgörs av 

tre studier som alla undersöker det matematiska ämnesspråket i TIMSS 2011 ur olika perspektiv. 

Analyserna genomfördes på fyra innehållsområden i den svenska versionen av den internationella 

studien: algebra, statistik, geometri och aritmetik. Resultaten visade att det matematiska 

ämnesspråket användes på olika sätt i de fyra innehållsområdena där det vardagliga och det 

ämnesspecifika språket hade olika roller och uttrycktes i varierande grader av skrivet språk, bilder 

och matematiska symboler samt att vardags- och ämnesspråk användes parallellt i TIMSS-

materialet. Det ämnesspecifika var mer framträdande i algebra och geometri, medan det mer 

vardagliga var vanligare inom statistik och aritmetik. Mest utmärkande gällande symboler var att 

innehållsområdet algebra uttrycktes med mycket hög packning av matematiska symboler, vilket 

innebär att symboluttrycken i området kan anses mycket ämnesspecifika. Uppgifterna utgjordes av 

en hög andel symboler i relation till ord. Inom statistik och geometri uttrycktes däremot en låg grad 

av packning i matematiska symboler, vilket visade på ett mer vardagligt innehåll. Aritmetik 

uttrycktes med en relativt hög precisering i matematiska symboler.  En korrelationsanalys 

indikerade att färre elever klarade mötet med uppgifter inom algebra och geometri då de uttrycktes 

med det ämnesspecifika språket, medan eleverna kunde hantera statistikens och aritmetikens mer 

vardagliga uttryck. Utifrån resultaten dras bland annat slutsatserna att uteslutning av meningar 

innefattandes matematiska symboler i analyser av matematiskt ämnesspråk innebär att aspekter 

som påverkar språkets komplexitet förbises, samt att didaktiska utmaningar oftare handlar om 

matematiska symboler än bilder (Bergvall, 2016). 
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Studentarbeten om språk i läromedel i matematik 

Även om relativt lite forskning finns publicerad om språk i matematik som inriktats specifikt mot 

läromedel har en del studentarbeten fokuserats på just detta. Utifrån ett flerspråkighetsperspektiv 

kartlägger Edqvist (2015) mångtydiga ord i två läroböcker i matematik för årskurs tre. Mångtydiga 

ord definieras i studien som ord som har en distinkt skillnad i betydelse men som skrivs likadant 

och har samma teckenföljd, vilket innefattar både homonymer och polysem. Resultatet visar att det 

i läroböckerna används mångtydiga ord i mycket stor utsträckning på flera olika sätt. Viss differens 

finns i vilka ord som används och hur ofta olika ord förekommer, även om mångtydiga ords 

förekomst och användning ser relativt lika ut mellan läroböckerna. Författaren drar slutsatsen att 

genom sättet de mångtydiga orden används i läroböckerna kan problem för flerspråkiga elevers 

förståelse uppstå (Edqvist, 2015).  

Med fokus på vardags- och skolspråk genomför Karlsson (2016) både kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalyser på fem läromedel i matematik för årskurs två. Författaren definierar vardagsspråk 

som det språk ett barn lär sig genom erfarenhet och interaktion med andra, medan skolspråk 

definieras som abstrakt och bestående av de ord och begrepp som utgör det fackspråk som används 

inom skolan.  Resultatet visar att både vardags- och skolspråk används i olika utsträckning i fyra av 

fem läromedel, medan ett endast innehåller vardagsspråk (Karlsson, 2016). 

Göransson och Pettersson (2016) undersöker i sitt arbete språkets komplexitet i tio 

matematikböcker för årskurs ett. I arbetet undersöks faktorer som antal ord per sida, förekomst av 

korta och långa ord, meningslängd samt uppdelning av vardags- och skolspråk. Resultaten visar att 

det finns stor variation både gällande antal ord och andel långa ord i böckerna. De visar även att 

andelen ord klassade som vardags- respektive skolspråk i relation till det totala antalet ord i hög 

grad är jämförbara böckerna emellan. En markant skillnad mellan böckerna är dock hur många nya 

ord eleverna behöver lära sig. Resultaten visar även att den mest frekvent förekommande 

meningslängden i böckerna är meningar bestående av två ord, att samtliga läromedel kan klassas 

som enkla samt att det antal gånger olika ord förekommer i böckerna är varierat och beroende på 

vilken typ av ord det handlar om (Göransson & Pettersson, 2016). 

Ett flertal av de studentarbeten som gjorts om det matematiska språket i läromedel tar 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs uppdelning av vardagliga och 

vetenskapliga begrepp. Vissa undersöker i tillägg ytterligare faktorer som belyser språkets 

komplexitet (Edqvist, 2015; Göransson & Pettersson, 2016; Karlsson, 2016). Något som inget 
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påträffat arbete tagit hänsyn till då det matematiska språket undersöks i just läromedel är dock 

symbolspråket. Detta kan därför ses som denna studies bidrag till området. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den sociokulturella traditionen grundar sig i Vygotskijs arbete om språk, lärande och utveckling. I 

perspektivet fokuseras hur människor utvecklar kulturella förmågor som exempelvis att läsa, räkna 

och resonera abstrakt (Säljö, 2017, s. 251-254). Det handlar om att appropriera, vilket inom 

traditionen syftar till att beskriva och förstå lärande. Fokus ligger på hur människor bekantar sig 

med och lär sig använda kulturella redskap samt förstår hur de medierar vår omvärld (ibid., s. 258-

259). Mediering handlar om att människor brukar verktyg eller redskap för att tolka och agera i vår 

omvärld. Enligt Vygotskij är människan unik i det att hon använder både språkliga och materiella 

redskap. Språkliga redskap kan vara symboler, tecken eller teckensystem som används för att tänka 

och kommunicera. Det kan exempelvis vara bokstäver, siffror eller begrepp. Följaktligen innebär 

detta att kulturella redskap används av människor för att förstå och analysera sin omvärld. Dessa 

språkliga redskap är inte naturliga utan utvecklas genom kulturella gemenskaper. De formas av 

traditioner, ändras och utvecklas (ibid., s. 253-255). Lärande och utveckling är därmed inom 

traditionen nära kopplat både till språket i sig, men även till hur det används. 

Språkets uppdelning 

Inom Vygotskijs teori om lärande görs en viktig uppdelning mellan vardagliga och vetenskapliga 

begrepp. Vardagliga eller spontana begrepp har ursprung i barns egna livserfarenheter (Vygotskij, 

2001[1934], s. 260). Det gäller alltså begrepp som rör deras liv och som de stöter på i vardagliga 

interaktioner och aktiviteter. Vygotskij (2001[1934]) beskriver de vetenskapliga begreppen som de 

äkta, ovedersägliga och sanna begreppen (Vygotskij 2001[1934], s. 251). Dessa begrepp, som även 

kallas icke-spontana begrepp, utvecklas främst under inflytande av skolundervisning (ibid., s. 267). 

Det gäller alltså abstrakta begrepp som barn möter i en formell undervisningsmiljö som de bekantas 

med genom interaktion med en person som besitter mer kunskap. 

Pettersson (2010) gör ytterligare en uppdelning av det matematiska språket. Hon förklarar 

matematikens språk som bestående av tre ordförråd. Ett ordförråd är detsamma som 

vardagsspråket och innefattar ord som exempelvis fler, färre, mer och mindre (Pettersson, 2010, s. 4). 

Det handlar om ord som elever redan känner igen från vardagen. Ett annat ordförråd är unikt för 

matematiken och innefattar ord som exempelvis nämnare och täljare (ibid.). Dessa är ord som elever 

inte känner igen från tidigare utan får möta först inom matematiken. I ett tredje ordförråd skiljer 

sig ordens betydelse i vardags- och matematiska sammanhang, och innefattar ord som exempelvis 

volym och bråk (ibid.). Det rör sig här om mångtydiga ord elever stött på tidigare, men som får en 

ny betydelse i ett matematiskt sammanhang. I studien inkluderas både homonymer, det vill säga 
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ord som av en slump kommit att betecknas likadant (Bolander, 2012, s. 37), och polysemer, ord 

som fått utvidgad betydelse (ibid.), i det mångtydiga ordförrådet. 

Lennerstad och Mouwitz (2004) beskriver en tredje uppdelning av det matematiska språket, där det 

ses om uppdelat i två. Den ena delen består av ett vanligt språk fördjupat med matematisk 

terminologi. Detta följer vanlig språklig grammatik och de symboler som används representerar 

fonem och det talade språket. Den andra delen av språket innefattar andra typer av symboler och 

kan ses som ett matematiskt symbolspråk. Dessa symboler representerar inte fonem, utan 

matematiska koncept. De följer andra regler och kan sägas ha en egen grammatik som skiljer sig 

mycket från verbalt språk (Lennerstad & Mouwitz, 2004, s. 171). 

Den proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotskij sker utveckling ständigt och möjlighet finns att appropriera kunskap i olika 

sammanhang. Principen om den närmaste proximala utvecklingszonen hänger samman med det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling. Vygotskij menar att när en människa 

bemästrar en färdighet eller ett begrepp är denne även nära att bemästra något nytt då vinsten av 

nya kunskaper och färdigheter hamnar inom räckhåll. Utvecklingszonen är det utrymme där 

människan är känslig för instruktioner och förklaringar, där den lärande kan vägledas i hur ett 

kulturellt redskap används.  Initialt är den lärande i behov av stöd av en mer kunnig som leder den 

lärande vidare genom att ställa frågor som lägger fokus på vad som är viktigt. Detta stöd kan talas 

om som om den mer kunnige bygger en ställning som den lärande använder sig av för att ta sig 

vidare. Scaffolding är den engelska termen för hur kommunikationen ser ut i ett sådant pedagogiskt 

tillfälle (Säljö, 2017, s. 260-261). 

Sammanfattning 

Den sociokulturella traditionen utgår från Vygotskijs teori om språk, lärande och utveckling, och 

lägger fokus på hur människor approprierar medierande redskap (Säljö, 2017, s. 251-254). Vygotskij 

(2001[1934]) lägger även vikt vid språket och delar in det i spontana och vetenskapliga begrepp 

(Vygotskij, 2001[1934], s. 261), medan Pettersson (2010) vidare preciserar det matematiska språket 

i tre ordförråd: det vardagliga, det matematiska och det mångtydiga (Pettersson, 2010, s. 4). En 

annan uppdelning görs av Lennerstad och Mouwitz (2004) som även lägger fokus på matematiska 

symboler (Lennerstad & Mouwitz, 2004, s. 171). Säljö (2017) tolkar Vygotskij som att appropriering 

bör ske utifrån den proximala utvecklingszonen där den lärande är som mest känslig (Säljö, 2017, 
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s. 260-261). I kontext av studien kan detta kopplas till hur växlingen mellan och progressionen i 

användandet av de olika matematiska ordförråden sker.  

Dessa utgångspunkter om språk, lärande och utveckling utgör ett ramverk för studien då de både 

fokuserar och definierar de språkliga kategorier studien syftar till att undersöka, samt relationen 

mellan dem. De belyser även hur lärandet påverkas av det språk som används, vilket blir relevant 

då studien bland annat syftar till att diskutera det språk som används i läromedlen i relation till 

lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att jämföra språket i ett svenskt läromedel baserat på Singaporemodellen med ett 

baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att diskutera resultaten i relation till lärande. 

Detta görs med hjälp av frågeställningen: 

1. Vilka likheter och olikheter finns i användningen av språk i läromedlen? 

a. I vilken utsträckning förekommer vardagliga, matematiska respektive mångtydiga 

ord i lärobokstexterna? 

b. I vilken utsträckning förekommer siffror och andra matematiska symboler i 

lärobokstexterna? 

 

För att fördjupa resultatet undersöks även frågeställningen: 

 

2. Vilka matematiska och mångtydiga ord samt vilka matematiska symboler förekommer i 

lärobokstexterna? 
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Metod 

I kapitlet presenteras den kvantitativa innehållsanalys som utförts i studien, vilket är en typ av 

textanalys där textinnehållet systematiskt bryts ner och kategoriseras. Metoden skapar möjlighet att 

undersöka ett stort textmaterial på ett sätt som behandlar alla delar konsekvent och som 

jämförelsevis är automatiserat (Boréus & Kohl, 2018, s. 49–51). Metoden kan bland annat användas 

för att räkna förekomsten av ord och uttryck i exempelvis läromedel (ibid.), vilket är fallet för denna 

studie. Kapitlet inleds med en presentation av analysinstrumentet och analysens tillvägagångssätt 

följt av en redovisning av de urval och avgränsningar som gjorts. I kapitlet presenteras även det 

material som undersökts och reflektion över metoden ges. 

Analysinstrument 

Inför analysen konstruerades ett kodschema i form av olika kategorier för att fastställa vad i 

materialet som skulle noteras. Vid kvantitativa analyser behöver kodschemat vara specifikt (Boréus 

& Kohl, 2018, s. 58-59), och det bestod således av fem tydligt definierade kategorier. Tre kategorier 

utgjordes av Petterssons (2010) uppdelning av matematikens språk: det vardagliga ordförrådet, vilket 

elever kan känna igen från vardagen, det matematiska ordförrådet, vilket innefattar ord elever möter 

först inom matematiken samt det mångtydiga ordförrådet, vilket innefattar ord vars betydelse skiljer sig 

i vardags- och matematiska sammanhang (Pettersson, 2010, s. 4). Den fjärde och femte kategorin 

utgjordes av matematiska symboler, uppdelat i siffror och övriga matematiska symboler. För att 

klassificera kodningsenheterna i materialet, det vill säga de ord och symboler som noterades och 

räknades (Boréus & Kohl, 2018, s. 59) som i detta fall utgjordes av ord och matematiska symboler, 

användes boken Matematiktermer för skolan (Kiselman & Mouwitz, 2010), Synonymer.se (Sinovum 

Media, 2019-02-06), samt en lista över matematiska symboler som presenterats i International Journal 

of Mathematical Science Education (Technomathematics Research Foundation, 2009, s.3 2-36). I 

studien utgjorde alla ord och symboler som påträffades i läromedlen kodningsenheter, förutom de 

färgade kantraderna som endast angav sidnummer, kapitel och läromedlens namn på varje sida. 

Matematiktermer för skolan 

För att avgöra vilka av de ord som påträffades i läromedlen var matematiska slogs de upp i 

Matematik termer för skolan som listar och definierar matematiska termer och begrepp. Boken 

skapades som ett projekt av Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet 

och syftar till att presentera termer och definitioner med högsta terminologiska kvalitét (Kiselman 

& Mouwitz, 2010, s. 7). 
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Synonymer.se  

För att avgöra vilka ord i läromedlen som var mångtydiga användes Synonymer.se, en ordbokstjänst 

som baserats på flertal källor. Tjänsten baseras bland annat på Bonniers synonymordbok och 

ordbok (tionde upplagan)(Sinovum Media, 2019-02-06) vilka är fackböcker utgivna av Bonnier 

fakta (Bonnier Fakta, 2019), samt WordNet (Sinovum Media, 2019-02-06), vilket är en lexikal 

databas från Princeton universitet (Princeton University, 2005). I tjänsten finns även en funktion 

där användare kan ge bidrag till ords olika betydelser. De presenteras dock under en egen, tydligt 

markerad rubrik och inkluderas inte i analysen. Tjänsten ägs numera av ett privat aktiebolag, 

Sinovum Media (Sinovum Media, 2019-02-06). 

International Journal of Mathemtical Science Education’s lista över matematiska 

symboler 

För att kategorisera matematiska symboler användes en lista som presenteras i en utgåva av 

International Journal of Mathematical Science Education (hädanefter IJMSE). I den listas olika 

matematiska symboler och en beskrivning ges av vad symbolerna innebär, hur de utläses och hur 

de används (Technomathematics Research Foundation, 2009, s. 32-36). Den elektroniska 

tidskriften är referentgranskad (peer-reviewed) och utgiven av Technomathematics Research 

Foundation (Technomathematics Research Foundation, 2019), en indisk forskningsorganisation 

som bland annat lägger fokus på matematik (Tecnomathematics Reasearch Foundation, 2014).  

Tillvägagångssätt 

Då kodningsenheterna bestod av ord slogs de i grundform upp i Matematiktermer för skolan. 

Utgångspunkt togs i ordens betydelse, vilket innebär att olika böjningsformer sågs som ett och 

samma ord (Bolander, 2012, s. 32-33). Exempelvis sågs summa och summan som samma ord i olika 

böjningsformer. Flerordskombinationer, som exempelvis räkna ut,  sågs däremot som flera ord. 

Detta då en kombination av två eller fler ord inte nödvändigtvis behöver kategoriseras som 

matematisk eller mångtydig, men kan innehålla ord som självständigt klassificeras som matematiskt 

eller mångtydigt. De ord som inte fanns listade i boken definierades som tillhörande kategorin 

vardagsspråk. De ord som fanns listade slogs upp i ordbokstjänsten Synonymer.se. Visade tjänsten 

att det inte fanns fler betydelser av ordet definierades det som tillhörande det matematiska språket, 

visade tjänsten däremot att fler betydelser fanns definierades det som tillhörande det mångtydiga 

ordförrådet. Mångtydiga ord definieras därmed som innehavandes av både en matematisk och en 

icke-matematisk betydelse. Sammansatta ord räknades som en kodningsenhet och då minst en av 

delarna i ordet definierades som matematisk eller mångtydig i grundform klassificerades hela 

sammansättningen som sådan. Exempelvis räknades det sammansatta ordet talområde som en 
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kodningsenhet. Då första delen av ordet, tal, definierades som mångtydigt kategoriserades hela 

ordet som sådant. 

Exempel på ord som analyserades och kategoriserades i läromedlen är genom, addition, fokus och 

talfamilj, vars kategorisering presenteras tillsammans med fler exempel i tabell 1. Orden slogs först 

upp i grundform i Matematiktermer för skolan. Då ordet genom inte fanns listat kategoriserades det 

som vardagsord. Orden addition och fokus fanns listade och slogs därför även upp i ordbokstjänsten, 

vilken visade att addition endast hade en betydelse, medan fokus hade flera: 

1. brännpunkt 

2. centrum, medelpunkt, mittpunkt, mitt, blickfång; inriktning  

(Sinovum Media, 2019-02-06) 

Därmed kategoriserades addition som matematiskt och fokus som mångtydigt. Ordet talfamilj består 

av två sammansatta ord, tal och familj. Båda slogs därför upp i Matematiktermer för skolan, där ordet 

tal fanns listat men inte familj. Tal slogs därför även upp i ordbokstjänsten Synonymer.se, vilken 

visade att ordet har flera betydelser: 

 
1. siffertal, siffra, nummer; antal, numerär 

2. räkneexempel, räkneuppgift 

3. röst, stämma, talorgan 

4. samtal, prat, resonemang, samspråk 

5. föredrag, anförande, yttrande, monolog  

(Sinovum Media, 2019-02-06) 

Hela sammansättningen, talfamilj, kategoriserades därmed som mångtydigt då en elev exempelvis 

skulle kunna tolka ordet som en samtalande familj eller en familj som ofta håller föredrag. 

Tabell 1: exempel på kategorisering av ord i Singma och Pixel 

Vardagsord Matematiska ord Mångtydiga ord 

Genom Addition Fokus 

Varje Subtraktion Talfamilj 

Ärtpåse Summa Skillnad 

 

Då kodningsenheterna bestod av symboler definierades de antingen som siffror, varav ett tal skrivet 

med två eller fler siffror räknades som en kodningsenhet, eller slogs upp i IJMSE:s lista över 

matematiska symboler. Fanns symbolerna listade kategoriserades de som övriga matematiska 

https://www.synonymer.se/sv-syn/br%C3%A4nnpunkt
https://www.synonymer.se/sv-syn/centrum
https://www.synonymer.se/sv-syn/medelpunkt
https://www.synonymer.se/sv-syn/mittpunkt
https://www.synonymer.se/sv-syn/mitt
https://www.synonymer.se/sv-syn/blickf%C3%A5ng
https://www.synonymer.se/sv-syn/inriktning
https://www.synonymer.se/sv-syn/siffertal
https://www.synonymer.se/sv-syn/siffra
https://www.synonymer.se/sv-syn/nummer
https://www.synonymer.se/sv-syn/antal
https://www.synonymer.se/sv-syn/numer%C3%A4r
https://www.synonymer.se/sv-syn/r%C3%A4kneexempel
https://www.synonymer.se/sv-syn/r%C3%A4kneuppgift
https://www.synonymer.se/sv-syn/r%C3%B6st
https://www.synonymer.se/sv-syn/st%C3%A4mma
https://www.synonymer.se/sv-syn/talorgan
https://www.synonymer.se/sv-syn/samtal
https://www.synonymer.se/sv-syn/prat
https://www.synonymer.se/sv-syn/resonemang
https://www.synonymer.se/sv-syn/samspr%C3%A5k
https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6redrag
https://www.synonymer.se/sv-syn/anf%C3%B6rande
https://www.synonymer.se/sv-syn/yttrande
https://www.synonymer.se/sv-syn/monolog
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symboler. I studien togs på så sätt endast ställning till de symboler som definierats som 

matematiska.  

Exempel på symboler som analyserades och kategoriserades i läromedlen är 20 och +, vars 

kategorisering presenteras tillsammans med fler exempel i tabell 2. Eftersom 20 är ett tal skrivet 

med två siffror räknades det som en kodningsenhet tillhörande kategorin siffror. Symbolen + slogs 

upp i IJMSE:s lista över matematiska symboler. Då symbolen fanns listad kategoriserades 

kodningsenheten som tillhörande övriga matematiska symboler.  

Tabell 2: exempel på kategorisering av symboler i Singma och Pixel 

Siffror Övriga matematiska symboler 

20 + 

4 - 

13 = 

 

För att testa analysinstrumentet utfördes en pilotstudie på en del av materialet. Detta gjordes då 

det skapar möjlighet att upptäcka tolkningsproblem, oklarheter och andra eventuella problem med 

instrumentet (Boréus & Kohl, 2018, s. 60). Pilotstudien visade till en början några svårigheter 

gällande avgränsning av sammansatta ord och vardagsord, vilka diskuteras i avsnittet reflektion över 

metod. Då dessa svårigheter retts ut och en ytterligare pilotstudie genomfördes upptäcktes inga 

ytterligare problem med analysinstrumentet, och resultatet kunde därmed ingå som en del av det 

fullständiga resultatet (Boréus & Kohl, 2018, s. 60). 

När den ordinarie analysen genomfördes analyserades båda läromedlen växelvis. Genom ett sådant 

sätt kan konsekvens uppnås och effekten av oavsiktliga systematiska glidningar i bedömningarna 

minimeras (Boréus & Kohl, 2018, s. 62). För att kontrollera analysens intrasubjektet (ibid., 61-62) 

genomfördes även dubbelkodning på delar av materialet av en kurskamrat.  

Urval och avgränsning 

I och med Singapores goda resultat i bland annat TIMSS har Singapore math, eller 

Singaporemodellen, fått stor spridning. Modellen baseras på Singapores kursplan i matematik som 

bygger på forskning om inlärning och matematikdidaktik. Både lik- och olikheter finns mellan 

Singaporemodellen och vanlig svensk undervisning. Flera grundprinciper kan kännas igen från 

svensk undervisning, exempelvis konkretisering, lekfull inlärning och fokus på taluppfattning och 

talkamrater. Vad som främst skiljer Singaporemodellen från vanlig svensk undervisning är en 
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specifik, välstrukturerad och genomtänkt plan för hur undervisningen ska genomföras (Admera 

Education, 2018-11-15). Alla lektioner delas in i tre skilda huvudmoment vilka skapar möjlighet för 

elever att träna på alla förmågor i matematik utifrån läroplanen. Momenten återkommer varje 

lektion vilket skapar en känd struktur för eleverna (Natur & Kultur, 2019-02-06). Både lärare och 

elever ges verktyg i form av strategier och modeller för hur problem kan lösas, och mer tid och 

fokus läggs på att grunder ska befästas.  I Sverige använder lärare i ett femtiotal kommuner 

modellen som utgångspunkt i matematikundervisningen (Admera Education, 2018-11-15). 

Eftersom Singapore är ledande inom matematik (Skolverket, 2016, s. 20-23) och många lärare 

använder Singma matematik i undervisningen, ett nyare läromedel uppbyggt enligt 

Singaporemodellen, (Admera Education, 2018-11-15) valdes Singma matematik 1A Lärobok (Yeap, 

2016) (benämns härefter Singma) ut som ett av läromedlen att analysera. Det andra läromedlet, Pixel 

matematik 1A Grundbok (Alseth, 2015) (benämns härefter Pixel), kunde sedan väljas då det ansågs 

mest motsvarande Singma gällande målgrupp då båda riktade sig mot årskurs ett, innehåll då de 

olika kapitlen behandlade ungefär samma områden, samt utgivningsår då båda gavs ut relativt 

nyligen med endast ett år mellan dem. Eftersom Pixels grundbok lägger mer fokus på individuellt 

arbete (Natur & Kultur, 2018-11-16) uppstod frågan om Singmas övningsbok skulle motsvara 

innehållet i Pixels grundbok bättre. I Pixels serie ingår dock även extraböcker (Natur & Kultur, 

2018-11-16) vilka mer ansågs motsvara Singmas övningsbok, vilket ledde till beslutet att jämföra 

just Singmas lärobok och Pixels grundbok. Ett ytterligare kriterium i val av läromedel var att de 

skulle finnas tillgängliga via Blåsenhusbiblioteket, ett bibliotek tillhörande Uppsala universitets 

institution för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

Eftersom det kan bli ett för omfattande arbete att analysera all tillgänglig text kan ett material 

behöva avgränsas (Krippendorf, 2013, s. 111). I denna studie valdes därför två områden att 

analyseras, addition och subtraktion med talen noll till tjugo, då de ansågs mest jämförbara och 

passande för arbetets tidsram. De kapitel som valdes var Singmas Kapitel 6 - Addition och subtraktion 

0-20 som omfattade 26 sidor, samt Pixels Kapitel 6 - Addition inom talområdet 0-20 och Kapitel 7 - 

Subtraktion inom talområdet 0-20 som omfattade 16 respektive 18 sidor. I de utvalda kapitlen användes 

all text och alla symboler som data, utom kantraderna som beskrivits ovan. Detta innebär att alla 

ord och symboler utöver dessa undersöktes. 
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Material 

I avsnittet presenteras de läromedel som analyseras i studien, Singma matematik 1A Lärobok samt 

Pixel matematik 1A Grundbok. Båda är läromedel i matematik och är anpassade för grundskolans 

årskurs ett. 

Singma matematik 1A Lärobok 

Läroboken ingår i en forskningsbaserad läromedelsserie baserad på Singaporemodellen. Serien har 

tagits fram som ett samarbete mellan Natur & Kultur, Admera Education och Dr. Yeap Ban Har 

- en av Singapores främsta forskare, utbildare och doktor i matematikdidaktik. Serien är anpassad 

efter Lgr 11 och omfattar läroböcker, övningsböcker, lärarhandledning och lärarwebb (Admera 

Education, 2018-11-15). 

Pixel matematik 1A Grundbok 

Grundboken ingår i en läromedelsserie för årskurs ett till tre, motsvarande serier finns dock och 

även för förskoleklass och årskurs fyra till sex. Serien baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet 

och är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur. Serien är anpassad efter Lgr 11 och består av 

läxböcker, extraböcker, grundböcker, facit och lärarböcker. Tanken med läromedelsserien är att 

alla elever ska hänga med. Varje del arbetas successivt och kunskaperna befästs innan nästa steg 

tas. Arbetet startar i konkret och går mot abstrakt nivå för att en god grund till matematisk 

förståelse ska läggas (Natur & Kultur, 2018-11-16). 

Reflektioner över metod 

Med hjälp av metodens tydligt definierade analysverktyg och tillvägagångssätt skapades goda 

förutsättningar för insamling och analys av materialet. En svårighet som påträffades under arbetet 

var dock hur sammansatta ord skulle definieras, som en eller flera kodningsenheter. Frågan uppstod 

då många sammansatta ord delvis bestod av ord som enskilt kategoriserades som matematiska eller 

mångtydiga, men som sammansatta med andra ord inte fanns listade i den matematiska ordlista 

som användes för att definiera kategorierna. Detta skulle alltså innebära att om en sammansättning 

skulle räknas som en kodningsenhet skulle denna falla inom kategorin vardagsord, även om det var 

tydligt att ordet inte hade en vardaglig betydelse. Genom att istället se sammansatta ord som en 

kodningsenhet bestående av flera delar kunde en mer rimlig klassificering av dessa ord göras.  

Kategoriserades minst en av delarna som matematisk eller mångtydig kategoriserades hela 

sammansättningen som sådan. Detta sätt att se på sammansättningar kan diskuteras då en del av 
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en sammansättning inte nödvändigtvis ger helheten dess betydelse. Samtidigt kan den del av en 

sammansättning som klassificeras som matematisk eller mångtydig skapa förvirring eller göra att en 

elev misstolkar sammansättningen, vilket är varför detta synsätt tas i studien gällande 

sammansättningar. 

En medvetenhet finns om att då kategorin vardagsord innefattar alla de ord som inte kategoriseras 

som matematiska eller mångtydiga skulle det även kunna innebära att andra ord, som inte 

nödvändigtvis är vardagliga för elever, skulle kunna inkluderas i kategorin. Exempelvis skulle andra 

typer av ämnesord så som naturvetenskapliga eller samhälleliga kunna inkluderas, eller ord som 

inte nödvändigtvis är ämnesord men ändå faller utanför elevers vardagliga ordförråd. Kategorin 

hade därmed även kunnat kallas övriga ord då kategorin kan rymma stor variation. Dock visade en 

inledande genomgång av läromedlen, som genomfördes innan analysen påbörjades, att språket i 

båda läromedlen ligger på en grundläggande nivå och att de ord som inte kategoriserades som 

matematematiska eller mångtydiga rimligen skulle tillhöra elevers vardaglig ordförråd. 

Validitet och reliabilitet 

En studies validitet handlar om huruvida en undersökning ger svar på den fråga som är tänkt att 

undersöka, det vill säga om det är vad som är tänkt att undersökas som faktiskt undersöks. 

(Bergström & Boréus, 2015, s. 41) Eftersom analysens kodschema utgörs av olika kategorier av det 

matematiska språket finns en tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar, som handlar 

om att undersöka just språk och språkliga kategorier i två läromedel. Därmed kan studien anses 

inneha hög validitet, då metoden genererar analys och resultat som tydligt svarar mot studiens syfte 

och frågeställningar.  

Genom ett kritiskt perspektiv kan det dock diskuteras om kodningsenheternas närvaro i respektive 

ord- eller symbollista överensstämmer med deras verkliga egenskaper som så kallade matematiska, 

mångtydiga eller vardagliga då det beror på vad konstruktören av listan ansåg, vilket möjligtvis kan 

tolkas som en subjektiv bedömning. Exempelvis står ett privat aktiebolag bakom Synonymer.se 

(Sinovum Media, 2019-02-06) vilket kan skapa uppfattning om en låg tillförlitlighet till 

ordbokstjänsten. Dock baseras tjänsten på olika typer av lexikon publicerade av Sveriges ledande 

illustrerade fackboksförlag, vilka i sin tur baserats på fakta (Bonnier fakta, 2019). Ordbokstjänsten 

kan därmed anses inneha en viss giltighet då den är faktabaserad, även om dess subjektivitet kan 

diskuteras. Även de listor som använts för att definiera matematiska ord och symboler, Matematik 

termer för skolan (Kisleman & Mouwitz, 2010) och International Journal of Mathematical Science 

Education’s lista över matematiska symboler (Techomathematics Research Foundation, 2009, s. 32-
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36),  kan diskuteras i relation till detta. Båda kan tolkas som objektiva då de publicerats av en 

vetenskaplig organisation eller instutition som grundar sig i forskning (Kiselman & Mouwitz, 2010, 

s. 7; Technomathematics Research Foundation, 2009, s. 1; Tecnomathematics Reasearch 

Foundation, 2014). Ändå kan innehållet i listorna problematiseras då alla matematiska begrepp eller 

symboler inte kan rymmas inom en lista. Ett urval måste alltså ha skett, oavsett vilken lista som än 

hade använts i studien. Genom att utgå från två listor med grund inom forskning och vars 

objektivitet är hög kan ändå en relativt god validitet uppnås. 

Reliabilitet handlar däremot om en studies tillförlitlighet. För att en studie ska inneha hög reliabilitet 

bör samma resultat kunna nås om studien genomförs igen med samma arbetssätt. (Bergström & 

Boréus, 2015, s. 42) Då analysen genomförs med hjälp av ett analysverktyg i form av ett tydligt 

definierat kodschema och då metodens tillvägagångssätt utförligt beskrivs har möjligheten att 

reproducera analysen skapats, vilket ger studien hög reliabilitet. Detta bekräftas även av den 

dubbelkodning som genomförs, då den visar att en annan granskare kan nå samma resultat i form 

av en likadan kategorisering av de kodningsenheter som påträffas i läromedlen.  
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Analys och resultat 

I kapitlet redovisas analys och resultat av språket i Singma och Pixel. Kapitlet avslutas med en 

jämförelse av språket i läromedlen. 

Singma 

Under denna rubrik redovisas förekomsten av vardagliga, matematiska och mångtydiga ord samt 

siffror och övriga matematiska symboler i Singma. I tabell 3 sammanställs de olika kategoriernas 

förekomst i fråga om antal och andel av det totala antalet kodningsenheter. 

Tabell 3: språkliga kategoriers förekomst i Singma 

  Vardagsord Matematiska 
ord 

Mångtydiga 
ord 

Siffror Övriga matematiska 
symboler 

Totalt 

Antal 
förekomst 

596 42 30 542 200 1410 

Andel i 
procent 

42,3% 3,0% 2,1% 38,4% 14,2% 100% 

 

Tabell 3 visar att den kategorin som förekom oftast i Singma var vardagsord, tätt följt av siffror. 

Inom båda kategorier fanns stor variation gällande vilka ord och siffror som användes. Gällande 

övriga matematiska symboler var förekomsten medelhög. Endast tre olika symboler påträffades 

tillhörande denna kategori: +, - och =. De tre symbolerna förekom därmed ofta och med relativt 

jämn fördelning. Den kategorin med lägst förekomst i Singma var mångtydiga ord, nära följt av 

matematiska ord. De matematiska ord som förekom oftast var addera som förekom 17 gånger och 

subtrahera som förekom 18 gånger. Övriga matematiska ord förekom endast enstaka gånger och 

finns listade i tabell 4.  

Tabell 4: matematiska ord i Singma och antal förekomster 

Addition 2 

Addera 17 

Subtraktion 2 

Subtrahera 18 

Summa 2 

Kub 1 
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De mångtydiga ord som förekom oftast var tal som förekom elva gånger och talfamilj som förekom 

sex gånger. Ordet talkort förekom tre gånger. Resterande mångtydiga ord som påträffades förekom 

endast en till två gånger och finns listade i tabell 5. 

Tabell 5: mångtydiga ord i Singma och antal förekomster 

Fokus 1 

Tal 11 

Baksida 2 

Ental 1 

Problemlösning 1 

Räknehändelse 1 

Talfamilj 6 

Talkort 3 

Talrad 1 

Tioram 1 

Bild 2 

 

Som tabell 5 visar var många av de ord som kategoriserades som mångtydiga sammansatta. Flertalet 

av dessa innehöll ordet tal, vilket bland annat kan betyda siffra, samtal eller fördrag (Sinovum Media, 

2018-11-30). Därmed skulle exempelvis ordet talkort kunna misstolkas som ett manuskort för ett 

föredrag, eller talfamilj som en familj av föredragare. Ett annat sammansatt ord som kategoriserades 

som mångtydigt var tioram. Ordet ram ger sammansättningen dess mångtydiga kategorisering då 

ordet både kan betyda både list/inramning och framben hos djur (Sinovum Media, 2018-11-30). Om 

en elev är mer bekant med denna innebörd skulle därmed även en tolkning av ordet exempelvis 

kunna bli ett djur med tio framben. 

Pixel  

Under denna rubrik redovisas förekomsten av vardagliga, matematiska och mångtydiga ord samt 

siffror och övriga matematiska symboler i Pixel. I tabell 6 sammanställs de olika kategoriernas 

förekomst i fråga om antal och andel av det totala antalet kodningsenheter. 
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Tabell 6: språkliga kategoriers förekomst i Pixel 

  Vardagsord Matematiska 
ord 

Mångtydiga 
ord 

Siffror Matematiska 
symboler 

Totalt 

Antal 
förekomst 

299 2 39 1101 575 2017 

Andel i 
procent 

14,8% 0,2% 1,9% 54,6% 28,5% 100% 

 

Tabell 6 visar att den kategori som förekom oftast i Pixel var siffror.  Bland dessa var variationen 

stor gällande vilka siffror som användes.  Övriga matematiska symboler förekomst var medelhög, 

medan vardagsords förekomst var lägre. Gällande övrig matematiska symboler påträffades endast 

kodningsenheterna +, - och =, vilket visar att variationen var låg. Inom kategorin vardagsord var 

variationen däremot stor både gällande vilka ord som förekom och hur ofta de förekom. 

Exempelvis påträffades ordet kvar åtta gånger medan ärtpåse endast påträffades en gång. Den 

kategori vars förekomst var lägst i Pixel var matematiska ord, följt av mångtydiga ord. Variationen 

av matematiska ord var mycket låg då endast två olika ord påträffades: addition och subtraktion, vilka 

endast förekom en gång vardera (se tabell 7). 

Tabell 7: matematiska ord i Pixel och antal förekomster 

Addition 1 

Subtraktion 1 

 

Även bland de mångtydiga orden var variationen relativt låg då endast tre olika ord förekom i högt 

antal: tal som förekom elva gånger samt ental och tiotal som förekom tio gånger. Ordet skillnad 

förekom fem gånger. Resterande mångtydiga ord som påträffades och antal gånger de påträffades 

presenteras i tabell 8. 
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Tabell 8: mångtydiga ord i Pixel och antal förekomster 

Tal 11 

Skillnad 5 

Ental 10 

Tiotal 10 

Tallinje 1 

Talområde 2 

 

Som tabell 8 visar utgjordes en stor del av de mångtydiga orden i Pixel av sammansatta ord. I alla 

dessa är ordet tal den del av sammansättningarna som ger dem deras mångtydiga kategorisering. 

Som tidigare presenterats kan tal bland annat betyda siffra, föredrag eller samtal (Sinovum Media, 

2018-11-30) vilket innebär att en elev exempelvis skulle kunna tolka talområde som ett område där 

man samtalar. Tiotal skulle kunna tolkas som ett samtal som inkluderar tio personer medan ental 

skulle kunna tolkas som en monolog. 
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Jämförelse 

I detta avsnitt presenteras de lik- och olikheter som upptäckts i språkanvändningen i läromedlen. 

För att synliggöra dessa presenteras de olika språkliga kategoriernas andel av det totala antalet 

kodningsenheter i respektive läromedel i diagram 1. 

Diagram 1. Språkliga kategoriers andel i procent i Singma och Pixel. 

En likhet som blev synlig var att kategorin siffror hade hög förekomst i båda läromedel, dock högst 

i Pixel där kategorin var den främst förekommande. Gällande vardagsord var skillnaden större,  

kategorin hade högst förekomst i Singma medan den var relativt låg i Pixel. Gemensamt i 

läromedlen var att matematiska och mångtydiga ord förekom sällan i relation till övriga kategorier, 

vilket även synliggjorts i diagram 1. En skillnad fanns dock då matematiska ord förekom i högre 

utsträckning än mångtydiga ord i Singma, medan fallet var omvänt i Pixel. Båda kategorier förekom 

dock oftare i Singma än i Pixel. De matematiska ord som användes i Pixel, addition och subtraktion, 

förekom även i Singma. Resterande matematiska ord som förekom i Singma utgjorde dock en 

skillnad. Två av de mångtydiga ord som förekom oftast i Pixel, tal som förekom elva gånger och 

ental som förekom tio gånger, förekom också i Singma. Dock förekom tal endast två gånger och 

ental endast en gång i Singma. Övriga mångtydiga ord skiljde sig mellan läromedlen. Gällande övriga 

matematiska symboler upptäcktes både likheter och olikheter, vilka även synliggjorts i diagram 1. I 

båda läromedel var kategorins förekomst medelhög, även om den var högre i Pixel än i Singma. 

Dock användes samma symboler i läromedlen med relativt jämn fördelning: +, - och =. 
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Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till det teoretiska ramverk studien utgår från samt 

mot den forskning som presenterats i tidigare kapitel. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

Resultaten visar bland annat att matematiska och mångtydiga ord förekommer i relativt låg 

utsträckning medan vardagsord förekommer i högre utsträckning i båda läromedlen, även om både 

matematiska och mångtydiga ord förekommer oftare i Singma än i Pixel. Detta samspelar med 

Bergvalls (2016) forskning, där det framkommer att det vardagliga språket är framträdande inom 

aritmetik. Resultatet skiljer sig dock från Edqvist (2015) resultat, vilket visade att mångtydiga ord 

förekom i mycket stor utsträckning i de undersökta läromedlen. Dock skiljer sig Edqvist (2015) 

definition av mångtydiga ord då kategorin i studien även innefattar ord med flera vardagliga 

betydelser, vilket är en trolig anledning till denna skillnad i resultat. 

Eftersom lärande enligt Vygotskij sker utifrån den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017, s. 260-

261), vilken innefattas i det ramverk denna studie utgår från, blir det viktigt hur en lärare väljer att 

arbeta med läromedlen och innehållet i dem. Även om förekomsten av matematiska och 

mångtydiga ord är låg i båda läromedel förekommer de. Detta innebär att om en elev blir lämnad 

ensam med ett läromedel, vilket tidigare forskning visat ofta är fallet (Norén, 2010), finns risk att 

denne stöter på okända eller svårtydda ord. Sker detta är det utifrån Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen inte troligt att ett lärande skulle ske utan någon form av scaffolding 

(Säljö, 2017, s. 260-261). Detta kan även appliceras på de siffror och symboler som ofta 

förekommer i läromedlen. Tidigare forskning har visat att okända symboler är vanskligare att tolka 

då de kan läsas på fler sätt än vanliga ord och att deras betydelser ofta behöver läras in för att en 

förståelse ska uppnås (Österholm, 2006). Har elever ingen tidigare erfarenhet av eller förståelse för 

de symboler de stöter på i läromedlen finns ett gap mellan tidigare och nya kunskaper, vilket innebär 

läraren eller läromedlet måste erbjuda någon form av stöd för att ett lärande ska kunna ske. 

Samtidigt är det av vikt att nya matematiska ord och symboler faktiskt förekommer då forskning 

visat att grunden för utveckling av matematisk förståelse är kopplingen mellan ett känt 

vardagsspråk och ett mer avancerat ämnesspråk (Adoniou och Qing, 2014). För att elevers 

matematiska förståelse ska utvecklas måste de alltså få stöta på och ges möjlighet till att bekanta sig 

med nytt matematiskt innehåll i form av både ord och symboler. Dock kan en hög förekomst av 

nya matematiska ord skapa hinder för lässvaga elever. I kontext av denna studies resultat skulle 

detta kunna innebära att Pixel, där förekomsten av siffror och symboler är högre, är enklare att 
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arbeta i för en elev med låg läsförståelse då förmågan att läsa inte blir ett lika stort hinder som i 

Singma, där både matematiska, mångtydiga men även vardagsord förekommer oftare.  

En skillnad mellan läromedlen som resultatet synliggjort är att Pixel har högre förekomst av 

matematiska symboler än Singma. En möjlig anledning till denna skillnad är att det i Pixel finns fler 

övningsuppgifter och tallinjer, vilket gör att andelen siffror och övriga matematiska symboler fort 

ökar. Pixel innehåller även 607 fler kodningsenheter än Singma, vilket också kan bero på antalet 

övningsuppgifter. Intressant att notera är dock att ord och siffror oftare blandas i meningar i 

Singma än i Pixel. Både siffror och övriga matematiska symboler utgör dock relativt stora andelar 

av kodningsenheterna i båda läromedlen. Det kan därför argumenteras för att dessa är en viktig del 

inom det matematiska språket i läromedel, vilket samspelar med Bergvalls (2016) slutsats att om 

matematiska symboler bortses innebär det att viktiga aspekter av språkets komplexitet förbises. 

Som presenterats i tidigare kapitel visar forskning att matematikundervisningen skapar en 

komplicerad kombination av vardags- och ämnesspecifikt språk, och växlingen mellan dem kan 

enligt Adoniou och Qing (2014) ses som grunden för utveckling av matematisk förståelse. Det vore 

därför intressant att vid vidare forskning undersöka hur de språkliga kategorier som analyserats i 

denna studie samverkar i läromedlen, om de presenteras som separata eller om de används för att 

förstärka varandra. Intressant vore även att undersöka hur elever läser olika läromedelstexter och 

hur en stor respektive liten förekomst av nya ord påverkar lärandet, samt vilken funktion bilder 

och illustrationer har i relation till ord och symboler.   
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Konklusion 

Syftet med studien var att jämföra språket i två läromedel i matematik med hjälp av 

frågeställningarna “Vilka likheter och olikheter finns i användningen av språk i läromedlen?” och 

“Vilka matematisk och mångtydiga ord samt vilka matematiska symboler förekommer i 

lärobokstexterna?”, samt att diskutera resultaten i relation till lärande. Den första frågeställningen 

konkretiserades även med hjälp av följdfrågorna  “I vilken utsträckning förekommer vardagliga, 

matematiska respektive mångtydiga ord i lärobokstexterna?” och “I vilken utsträckning 

förekommer siffror och övriga matematiska symboler i lärobokstexterna?”.  

Resultaten visade att matematiska och mångtydiga ord förekom i mycket låg utsträckning i Singma 

och nästan helt saknades i Pixel. Kategorin övriga matematiska symboler förekom i medelhög 

utsträckning i båda läromedel, förekomsten var dock högre i Pixel än i Singma. Vardagsord var den 

kategori som förekom oftast i Singma, medan siffror förekom oftast i Pixel. Resultaten visade även 

att viss likhet fanns gällande vilka matematiska och mångtydiga ord som förekom i de olika 

läromedlen. Angående siffror och övriga matematiska symboler förekom samma symboler i båda 

läromedlen.   

Slutligen har studien visat att Singmas språkliga innehåll kan skapa hinder för lässvaga elever, medan 

Pixel för dessa är lättare att arbeta i. Dock innebär de språkliga skillnaderna mellan läromedlen även 

att olika innehåll förmedlas. I och med att matematiska ord förekom i högre utsträckning i Singma 

än i Pixel skapas eventuellt större möjlighet för utveckling av den matematiska förståelsen i Singma. 

Skillnaderna visar även på att det är av vikt att lärare analyserar de läromedel som används i 

undervisningen för att de ska kunna ge elever det stöd de behöver utifrån deras proximala 

utvecklingszoner, och på så sätt även kunna skapa bättre förutsättningar för att lärande ska ske. 

 



 

 34 

Referenslista 

Admera Education. (2018-11-15). Singapore math. Tillgänglig: 

http://www.admeraeducation.se/om-singapore-math/#toggle-id-1 [2018-11-15] 

Adoniou, M. & Qing, Y. (2014). Language, mathematics and English language learners. The 

Australian Mathematics Teacher, vol. 70(3), ss 3-13. 

Alseth, B. (2015). Pixel: matematik. 1A Grundbok. (2. uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

Bergvall, I. (2016). Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: en studie om ämnesspråk i 

TIMSS. Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet, 2016. Uppsala. 

Bergström, Göran, Boréus, Kristina (red.). 2015. Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB.  

Bezemer, J., & Kress, G. (2010). Changing Text: A Social Semiotic Analysis of Textbooks. Designs 

for Learning, vol 3, ss 10-19. 

Bonnier Fakta. (2019). Bonnier Fakta – Om Förlaget. Tillgänglig: https://www.bonnierfakta.se/om-

forlaget/ [2019-02-06]. 

Bolander, M. (2012). Funktionell svensk grammatik. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

Boréus, K. & Khol, S. (2018). Innehållsanalys. I Bergström, G. & Boréus, K. (red.). Textens mening 

och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Edqvist, M. (2015). En lärobok för alla? - en kartläggning av mångtydiga ord i läroböcker i matematik utifrån 

ett flerspråkighetsperspektiv. Kandidatuppsats. Uppsala universitet, Uppsala. 

Englund, B. (2011). Vad gör läroböcker? I Ammert, N. (red.). Att spegla världen: läromedelsstudier i 

teori och praktik. (ss 279-294). Lund: Studentlitteratur. 

Englund, T. (1997). Undervisning som meningserbjudande. I Uljens, M. (red.). Didaktik - teori, 

reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Folkeryd Wiksten, J. (2016) Bedömning av läsförståelse. I Alatalo, T. (red.). Läsundervisningens 

grunder. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Göransson, L. & Pettersson, M. (2016). Hur komplicerat är egentligen språket i matematikböcker? - En 

läromedelsanalys om språklig komplexitet i tio matematikböcker för årskurs ett. Kandidatuppsats. 

Uppsala universitet, Uppsala. 

Johansson, M. (2006). Teaching Mathematics with Textbooks: A Classroom and Curricular Perspective. 

Diss. Luleå universitet. 

Johnsson Harrie, A. (2009). Staten och läromedlen - en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen 

av läromedel 1938-1991. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009. Linköping. 

Johnsson Harrie, A. (2016). En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med 

fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Stockholm: Forum för levande historia. 

Karlsson, C. (2016). Formella- eller informella begrepp? - En innehållsanalys av matematikläromedel för 

årskurs 2. Kandidatuppsats. Uppsala universitet, Uppsala. 

Kiselman, C.O. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. (1. uppl.) Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

http://www.admeraeducation.se/om-singapore-math/#toggle-id-1
https://www.bonnierfakta.se/om-forlaget/
https://www.bonnierfakta.se/om-forlaget/


 

 35 

Krippendorff, K. (2013). Content analysis: an introduction to its methodology. (3rd ed.) Thousand Oaks, 

Calif.: SAGE. 

Lennerstad, H. & Mouwitz, L. (2004). Mathematish - a tacit knowledge of mathematics. I 

Bergsten, C. & Grevholm, B. (red.). Mathematics and language: Proceedings of MADIF 4: The 4th 

Swedish mathematics education research seminar, Malmö, January 21-22, 2004 (ss. 168-184). Linköping: 
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